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Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

dokonanych w dniu 28 maja 2015 r. 
 

 

PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „18 maja 2015 r.” zastępuje się datą „28 maja 

2015 r.” 

2. W rozdziale II w punkcie 6.1 słowa „2009 r. Nr. 185” zastępuje się słowami: „2013 r. 

poz. 1392”. 

3. W rozdziale III punkt 4.2 otrzymuje następujące brzmienie 

„4.2 Z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w prospekcie Uczestnik ma prawo do: 

4.2.1. żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz nabywania kolejnych Jednostek Uczestnictwa, tj.  

 na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do odkupienia po odpowiedniej cenie 
Jednostek Uczestnictwa oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia zgodnie z dyspozycją 
Uczestnika,  

 na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na rzecz Uczestnika 
odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa, 

4.2.2. przystępowania do Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz Planów Systematycznego 
Oszczędzania oferowanych przez Fundusz, 

4.2.3. otrzymywania potwierdzeń zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 
4.2.4. dostępu do Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych Funduszu oraz Subfunduszy, 
4.2.5. otrzymania środków pieniężnych uzyskanych w wyniku zbycia Aktywów Subfunduszu w związku z jego 

likwidacją,  
4.2.6. zgłoszenia reklamacji, 
4.2.7. obciążenia Jednostek Uczestnictwa zastawem, 
4.2.8. zlecenia ustanowienia blokady na Subrejestrze, 
4.2.9. ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, 
4.2.10. skorzystania z prawa do Reinwestycji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, C lub C1 na zasadach 

określonych w Statucie maksymalnie 3 razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że liczba reinwestycji w 
Funduszu pomniejszana jest o liczbę reinwestycji dokonanych w innych Funduszach PKO w danym roku 
kalendarzowym,  

4.2.11. skorzystania z obniżek i zwolnień z opłat manipulacyjnych na zasadach określonych w Statucie, 
4.2.12. dokonywania, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w Prospekcie: 

 zamiany (Konwersji) Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego 
Funduszu PKO lub zamiany jednostek uczestnictwa innego Funduszu PKO na Jednostki Uczestnictwa 
wskazanego Subfunduszu,  

 przeniesienia Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego 
Subfunduszu, 

4.2.13.  udziału w Zgromadzeniu Uczestników na zasadach określonych w Statucie.” 
 

4. W rozdziale III punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. 

5.1. Nie dotyczy w odniesieniu do Subfunduszy działających na dzień sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego 
Prospektu, ponieważ proces przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa oraz ich przydziału został 
zakończony. 
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5.2 Fundusz może tworzyć kolejne Subfundusze w drodze zmiany Statutu. Minimalna kwota wpłat do nowego 
Subfunduszu, niezbędna do jego utworzenia nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Od wpłat na 
Jednostki Uczestnictwa kolejnych Subfunduszy w ramach zapisów nie pobiera się opłat manipulacyjnych. W 
przypadku, gdy w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa, które mają być związane z nowym Subfunduszem 
nie zostanie zebrana minimalna kwota wpłat, Fundusz zwraca wpłaty do nowego Subfunduszu wraz z odsetkami 
naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty do dnia wystąpienia jednej z poniższych przesłanek w 
terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa (7 dni, licząc 
od dnia wejścia w życie zmiany Statutu) i nie zostały złożone zapisy i dokonane wpłaty w minimalnej wysokości 
wymaganej dla utworzenia tego Subfunduszu. Kwota wypłaconych odsetek zostanie pomniejszona o podatek 
dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz lub TFI obowiązek obliczenia i poboru 
takiego podatku. 

5.3. W przypadku tworzenia przez Fundusz kolejnych Subfunduszy, zapisy na Jednostki Uczestnictwa, które mają być 
związane z nowym Subfunduszem przyjmowane będą bezpośrednio przez Towarzystwo, z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

5.3.1. cena Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach zapisów będzie stała i będzie wynosiła 100 (sto) złotych, 

5.3.2. zakończenie przyjmowania zapisów następuje w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany Statutu w 
przedmiocie utworzenia kolejnego Subfunduszu, albo w dniu, w którym zebrano minimalną kwotę wpłat, której 
wartość określono w pkt 5.2. Zapis powinien wskazywać Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są 
przedmiotem zapisu. 

5.3.3. Towarzystwo przydzieli Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia 
przyjmowania zapisów, określonego zgodnie z pkt 5.3.2. Przydział nastąpi przez wpisanie do Subrejestru danego 
Subfunduszu liczby Jednostek Uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość odsetek 
naliczonych przez Depozytariusza od dnia wpłaty do dnia przydziału. Kwota wypłaconych odsetek zostanie 
pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz lub TFI 
obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku 

5.4. W przypadku, gdy utworzenie nowego Subfunduszu będzie przeprowadzone poprzez dokonanie wpłat przez 
Towarzystwo lub akcjonariusza Towarzystwa, zapisy dokonywane przez te podmioty mogą być złożone na 
wybrane lub wszystkie kategorie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu przewidziane Statutem. W takim 
przypadku nie mają zastosowania postanowienia Prospektu odnoszące się do ograniczeń związanych ze 
zbywaniem i przeznaczeniem danej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”. 

6. W rozdziale III punkt 6.1.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1.2 Minimalna Wpłata do każdego z Subfunduszy wynosi 100 (sto) złotych. Fundusz może ustalić inną wysokość 

wpłacanej do Funduszu kwoty w ramach oferowanych przez Fundusz Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu, a 

także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych 

minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez Fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych.”. 

7. W rozdziale III punkt 6.1.9. otrzymuje następujące brzmienie 

„6.1.9. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii po cenie równej WANJU Subfunduszu 

przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane 
tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym 
prowadzonym przez Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie 
dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek 
Uczestnictwa.” 

8. W rozdziale III punkt 6.1.10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1.10. Od środków przekazanych tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa pobiera się Opłatę za Nabycie a następnie 

dokonuje się przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Liczbę Jednostek Uczestnictwa do przydziału ustala się 
zgodnie z poniższym wzorem: 

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty) 

WANJU danej kategorii obowiązująca dla odpowiedniego Dnia Wyceny” 

9. W rozdziale III punkt  6.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1.13. Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C na kategorię odpowiednio A1, B1 lub 

C1 tylko wówczas, gdy Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa, odpowiednio, kategorii A1, B1 lub C1. Zlecenie zmiany 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C na kategorię odpowiednio A1, B1 lub C1 zostanie zrealizowane jeżeli wartość 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub C posiadanych na danym Rejestrze w dniu realizacji danego Zlecenia wynosi co 
najmniej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego 100.000 (sto 
tysięcy złotych). Uczestnik w każdym czasie może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 lub C1 
odpowiednio na kategorię A, B lub C. Żądanie zmiany kategorii jest traktowane jak każde inne Zlecenie i dokonywane 
zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych za zmianę kategorii.” 
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10. W rozdziale III punkt  6.1.19 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1.19. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem Internetu, pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej identyfikacji Inwestora i na warunkach określonych w Zasadach składania Zleceń za 
pośrednictwem Internetu, dostępnych na stronie internetowej www.pkotfi.pl. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna 
być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora. „ 

11. W rozdziale III punkt  6.2.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.7. Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa, w celu 

obliczenia kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa należy pomnożyć ilość odkupywanych 
Jednostek Uczestnictwa przez cenę ustaloną zgodnie z pkt 6.2.5. lub 6.2.6. i uzyskaną w ten sposób kwotę, zwaną dalej kwotą 
brutto, pomniejszyć o Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie ze Statutem. Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa na określoną kwotę, wówczas Fundusz traktuje tę kwotę jako kwotę brutto. Kwota 
należna Uczestnikowi w wyniku realizacji takiego Zlecenia odkupienia to kwota brutto pomniejszona o odpowiednią Opłatę 
za Odkupienie, pobraną zgodnie ze Statutem.Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem 
podatku dochodowego obciążającego Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to kowta 
należna Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o kwotę odprowadzanego 
przez Fundusz podatku dochodowego..” 

12. W rozdziale III po punkcie  6.2.7 dodaje się punkt 6.2.8. w następującym brzmieniu: 

„6.2.8.Liczba Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu w wyniku takiego Zlecenia jest obliczana poprzez podzielenie 
kwoty brutto przez cenę Jednostki Uczestnictwa.” 

13. W rozdziale III punkt 6.3.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.7. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego 

Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to środki pieniężne z tytułu odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa na podstawie Zlecenia Konwersji są pomniejszane o kwotę odprowadzanego przez Fundusz podatku 

dochodowego.” 
 

14. W rozdziale III punkt 6.4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„6.4 Wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu.  

6.4.1. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego 
Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa kwota należna Uczestnikowi z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o podatek dochodowy w sposób określony 
tymi przepisami prawa. Obliczenia podstawy poboru podatku dochodowego Fundusz dokonuje z zastosowaniem 
zasady, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda 
„HIFO”).  

6.4.2. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi w formie polecenia przelewu 
kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o należny podatek dochodowy. Wypłata środków z odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa następuje w sposób wskazany w Zleceniu odkupienia. Fundusz nie odpowiada za 
opóźnienia w przekazaniu środków powstałe z przyczyn niezależnych od Funduszu.  

6.4.3. W przypadku podania przez Uczestnika rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż waluta realizacji 
Zlecenia odkupienia, Uczestnik ponosi konsekwencje wskazania takiego rachunku, w tym koszty związane z 
przekazaniem środków.” 

15. W rozdziale III punkcie 6.5.11. wykreśla się słowa: „Inwestorzy i” 
16. W rozdziale III punkt 6.6.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.6.5. W związku z tym, że Fundusz dokonuje odkupienia i nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Zlecenia 

jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek 
Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia w tym samym Dniu Wyceny, Fundusz nie dokonuje wypłaty środków 
pieniężnych na Rachunek Uczestnika. Za kwotę odpowiadająca wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną 
o podatek dochodowy, o ile podatek ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest należny i Fundusz jest płatnikiem 
tego podatku, Uczestnikowi zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i zapisane na jego Subrejestrze. Obliczenia 
podstawy poboru podatku Fundusz dokonuje z zastosowaniem zasady, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki 
Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”). „ 

17. W rozdziale III punkcie 6.7.2. słowo „rejestry” zostaje zastąpione słowem 
„Subrejestry” 

18. W rozdziale III po punkcie 6.7.2. dodaje się punkt 6.7.3. o następującym brzmieniu: 
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„6.7.3 Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że w związku z dokonaniem przez Towarzystowo czynności, o 

których mowa w pkt 6.7., Towarzystwo jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego Uczestnika, podatek ten 

zostanie pobrany przez Towarzystwo.” 

19. W rozdziale III punkt 7.2. otrzymuje następujące brzmienie: 
„7.2. zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. 

Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 
Ustawy, jeżeli: 

1. w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez dany Subfundusz oraz takich, 
których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów tego Subfunduszu, 

2. nie można dokonać wiarygodnej wyceny Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. 

W takich przypadkach, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF:  

1. odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający 
jednak 2 miesięcy;  

2. Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy przy 
stosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.” 

20. W rozdziale III punkt 9.2.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9.2.1. Opodatkowanie osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przychody z tytułu udziału w Funduszu stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. 

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c wskazanej ustawy, nie ustala się przychodu z umorzenia Jednostek 

Uczestnictwa, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu 

tego samego Funduszu, dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych 

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w 

Funduszu pobiera się zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 52a ust. 1 pkt 3 

wskazanej ustawy, na mocy którego zwolnione z podatku są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych 

wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 r., jeżeli jednostki uczestnictwa 

otrzymane zostały na podstawie wpłat (wkładów) do Funduszu dokonanych przed tą datą.  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego lub ich umorzenia (w przypadku likwidacji funduszu) wydatki poniesione na nabycie tych jednostek 

uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa zostały nabyte przez 

Uczestnika Funduszu w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu 

nabycia tych jednostek uczestnictwa (art. 22 ust. 1m wskazanej ustawy). 

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą realizacji przez Fundusz Zlecenia odkupienia/Konwersji Jednostek Uczestnictwa. 

Płatnikiem tego podatku jest Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Wzrost 

wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem (w przypadku likwidacji 

funduszu/subfunduszu) przez Fundusz nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 

UWAGA: Dla obliczenia wysokości podatku Fundusz przyjął metodę HIFO, według której w przypadku zgłoszenia przez 

Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, Fundusz w pierwszej kolejności odkupi Jednostki 

Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie. 

Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej miejsca zamieszkania, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego obowiązującego w kraju ich 

zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez 

Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo 

niepobieranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika 

zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów podatkowych, wydanego przez właściwą zagraniczną 

administrację podatkową (certyfikat rezydencji podatkowej). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, wolne od podatku 

dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów 

odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Towarzystwo posiada pisemną 

interpretację Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie co do zakresu i sposobu stosowania 

prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, która potwierdza, iż odszkodowania wypłacone 

Uczestnikom w związku z zawinionym działaniem Towarzystwa w procesie realizacji Zleceń są wolne od podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Aby odszkodowanie wypłacone Uczestnikowi było wolne od w/w podatku, muszą być 
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spełnione łącznie poniższe warunki: 1) powstanie winy po stronie Towarzystwa oraz 2) uszczuplenie w majątku osoby 

fizycznej w związku z tą winą Towarzystwa. 

Ww. interpretacja może ulec zmianie lub uchyleniu. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu oszczędzającego na 

indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo zwrotu częściowego, w rozumieniu ustawy o indywidualnych 

kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.  

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z podatku dochodowego zwolnione są 

wypłaty z PPE dokonywane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. 

Dochody uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu 

podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu mogą być objęte przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o 

podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.). 

Wskazane powyżej zasady opodatkowania przychodu z tytułu udziału w Funduszu mogą koształtować się odmiennie, jeżeli 

posiadanie Jednostek Uczestnictwa związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (w tym w 

formie spółki niebędącej osobą prawną).” 

21. W rozdziale III punkcie 9.2.2. w akapitach 3 i 4 po słowach: „lub ich umorzenia” 
dodaje się słowa „(w przypadku likwidacji funduszu/subfunduszu)” 

22. W podrozdziale IIIa w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

23. W podrozdziale IIIa w punkcie 1.5.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

24. W podrozdziale IIIa punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

25. W podrozdziale IIIa punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIa pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery 

wartościowe skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z 

procesów ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w 

przypadku upadłości lub likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. 

Zmiana koniunktury na rynku akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

26. W podrozdziale IIIa punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2 ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4 ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5 ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6 ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
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istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

27. W podrozdziale IIIa punkcie 2.2.2.6  słowo „którym” zostało zastąpione słowem: 
„których” 

28. W podrozdziale IIIa punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

29. W podrozdziale IIIa punkcie 2.2.2.8  słowo „Subfunduszy” zostało zastąpione 
słowem: „Subfunduszu” 

30. W podrozdziale IIIa punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

31. W podrozdziale IIIa punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,14% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,13% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,54% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,24% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,14% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

32. W podrozdziale IIIa punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego 
Oszczędzania wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty 
podlegającej odkupieniu. W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów 
Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy 
pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za 
otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 
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33. W podrozdziale IIIa punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

34. W podrozdziale IIIa punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

35. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

36. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

37. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

38. W podrozdziale IIIb w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

39. W podrozdziale IIIb w punkcie 1.5.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

40. W podrozdziale IIIb punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

41. W podrozdziale IIIb punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIb pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery 

wartościowe skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z 

procesów ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w 

przypadku upadłości lub likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. 

Zmiana koniunktury na rynku akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

42. W podrozdziale IIIb punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

43. W podrozdziale IIIb punkcie 2.2.2.6  słowo „którym” zostało zastąpione słowem: 
„których” 



8 

 

44. W podrozdziale IIIb punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

45. W podrozdziale IIIb punkcie 2.2.2.8  słowo „Subfunduszy” zostało zastąpione 
słowem: „Subfunduszu” 

46. W podrozdziale IIIb punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

47. W podrozdziale IIIb punkt 5.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,19% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,09% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,19% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1, E oraz I. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

 K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

48. W podrozdziale IIIb punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania 
wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. 
W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

49. W podrozdziale IIIb punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

50. W podrozdziale IIIb punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

51. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
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sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

52. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 

53. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

54. W podrozdziale IIIc punkcie 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.4. Zawieranie umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne.” 

55. W podrozdziale IIIc w punkcie 1.4.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

56. W podrozdziale IIIc punkcie 2 i 2.1  słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

57. W podrozdziale IIIc punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIc pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe 

skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów 

ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku 

upadłości lub likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana 

koniunktury na rynku akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

58. W podrozdziale IIIc punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

59. W podrozdziale IIIc punkcie 2.2.2.6  słowo „którym” zostało zastąpione słowem: 
„których” 

60. W podrozdziale IIIc punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

61. W podrozdziale IIIc punkcie 2.2.2.8  słowo „Subfunduszy” zostało zastąpione 
słowem: „Subfunduszu” 
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62. W podrozdziale IIIc punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

63. W podrozdziale IIIc punkt 5.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 3,04% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,52% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,73% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,44% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz I. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

 K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

64. W podrozdziale IIIc punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania 
wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. 
W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

65. W podrozdziale IIIc punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

66. W podrozdziale IIIc punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

67. W podrozdziale IIIc aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

68. W podrozdziale IIIc aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 



11 

 

69. W podrozdziale IIIc aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

70. W podrozdziale IIId w punkcie 1.4.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

71. W podrozdziale IIId punkcie 2 i 2.1  słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

72. W podrozdziale IIId punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIId pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w papiery wartościowe 

skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów 

ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach.” 

73. W podrozdziale IIId punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

74. W podrozdziale IIId punkcie 2.2.2.6  słowo „którym” zostało zastąpione słowem: 
„których” 

75. W podrozdziale IIId punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

76. W podrozdziale IIId punkcie 2.2.2.8  słowo „Subfunduszy” zostało zastąpione 
słowem: „Subfunduszu” 

77. W podrozdziale IIId punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

78. W podrozdziale IIId punkt 5.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 2,39% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 1,90% 
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Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,49% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,30% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,59% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

 K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

79. W podrozdziale IIId punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania 
wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. 
W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

80. W podrozdziale IIId punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

81. W podrozdziale IIId punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

82. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

83. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 

84. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

85. W podrozdziale IIIe w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

86. W podrozdziale IIIe 1.5.1 słowo otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.5.1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania 
Subfunduszem.” 
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87. W podrozdziale IIIe punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

88. W podrozdziale IIIe punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIe pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe 

skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów 

ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku 

upadłości lub likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana 

koniunktury na rynku akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

89. W podrozdziale IIIe punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

90. W podrozdziale IIIe punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

91. W podrozdziale IIIe punkcie 3 słowa „wynosi 30%” zostały zastąpione słowami: „jest 
istotne” 

92. W podrozdziale IIIe punkcie 4 po słowach: „poziom ryzyka” wykreśla się słowa: „w 
szczególności ryzyko kursowe” 

93. W podrozdziale IIIe punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,50% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,45% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,92% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,52% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz F. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 
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gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

94. W podrozdziale IIIe punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego 
Oszczędzania wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty 
podlegającej odkupieniu. W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów 
Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy 
pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za 
otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

95. W podrozdziale IIIe punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

96. W podrozdziale IIIe punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

97. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

98. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

99. W podrozdziale IIIf w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

100. W podrozdziale IIIf 1.5.1 słowo otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.5.1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania 
Subfunduszem.” 

101. W podrozdziale IIIf punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

102. W podrozdziale IIIf punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIf pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe 

skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów 

ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku 
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upadłości lub likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana 

koniunktury na rynku akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

103. W podrozdziale IIIf punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

104. W podrozdziale IIIf punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

 

105. W podrozdziale IIIf punkcie 3 słowa „wynosi 30%” zostały zastąpione słowami: „jest 
istotne” 

106. W podrozdziale IIIf punkcie 4 po słowach: „poziom ryzyka” wykreśla się słowa: „w 
szczególności ryzyko kursowe” 

107. W podrozdziale IIIf punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,15% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,15% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,55% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,24% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,14% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
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3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

 

108. W podrozdziale IIIf punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego 
Oszczędzania wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty 
podlegającej odkupieniu. W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów 
Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy 
pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za 
otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

109. W podrozdziale IIIf punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

110. W podrozdziale IIIf punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

111. W podrozdziale IIIf aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

112. W podrozdziale IIIf aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

113. W podrozdziale IIIg w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

114. W podrozdziale IIIg 1.5.1 słowo otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.5.1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania 
Subfunduszem.” 

115. W podrozdziale IIIg punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

116. W podrozdziale IIIg punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIg pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery 

wartościowe skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z 

procesów ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w 

przypadku upadłości lub likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. 

Zmiana koniunktury na rynku akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

117. W podrozdziale IIIg punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
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2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

118. W podrozdziale IIIg punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

 

119. W podrozdziale IIIg punkcie 3 słowa „wynosi 30%” zostały zastąpione słowami: „jest 
istotne” 

120. W podrozdziale IIIg punkcie 4 po słowach: „poziom ryzyka” wykreśla się słowa: „w 
szczególności ryzyko kursowe” 

121. W podrozdziale IIIg punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,27% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,27% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,67% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,38% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,28% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 
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Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

 

122. W podrozdziale IIIg punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego 
Oszczędzania wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty 
podlegającej odkupieniu. W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów 
Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy 
pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za 
otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

123. W podrozdziale IIIg punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

124. W podrozdziale IIIg punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

125. W podrozdziale IIIg aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

126. W podrozdziale IIIg aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

127. W podrozdziale IIIh w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

128. W podrozdziale IIIh 1.5.1 słowo otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.5.1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania 
Subfunduszem.” 

129. W podrozdziale IIIh punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

130. W podrozdziale IIIh punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIh pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery 

wartościowe skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z 

procesów ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w 

przypadku upadłości lub likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. 

Zmiana koniunktury na rynku akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

131. W podrozdziale IIIh punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  
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2.13.3 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

13.1.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

13.1.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

132. W podrozdziale IIIh punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

 

133. W podrozdziale IIIh punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

134. W podrozdziale IIIh punkcie 4 po słowach: „poziom ryzyka” wykreśla się słowa: „w 
szczególności ryzyko kursowe” 

135. W podrozdziale IIIg punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,26% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,29% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,66% 

Na dzień 31.12.2014 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1, F oraz I. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

 

136. W podrozdziale IIIh punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 



20 

 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego 
Oszczędzania wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty 
podlegającej odkupieniu. W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów 
Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy 
pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za 
otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

137. W podrozdziale IIIh punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

138. W podrozdziale IIIh punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

139. W podrozdziale IIIh aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

140. W podrozdziale IIIh aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

141. W podrozdziale IIIi w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

142. W podrozdziale IIIi punkcie 1.4.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

143. W podrozdziale IIIi punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

144. W podrozdziale IIIi punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIi pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe 

skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów 

ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku 

upadłości lub likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana 

koniunktury na rynku akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

145. W podrozdziale IIIi punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2 ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3.  ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
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mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

146. W podrozdziale IIIi punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

147. W podrozdziale IIIi punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

148. W podrozdziale IIIi punkcie 3 słowa „WIG30 ” zostały zastąpione słowami: „WIG30” 

149. W podrozdziale IIIi punkcie 3 słowa „WIG50 ” zostały zastąpione słowami: „WIG40” 

150. W podrozdziale IIIi punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C - 4,11% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,13% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,51% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,16% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz F. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

151. W podrozdziale IIIi punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego 
Oszczędzania wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty 
podlegającej odkupieniu. W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów 
Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy 
pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za 
otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

152. W podrozdziale IIIi punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

153. W podrozdziale IIIi punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  
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154. W podrozdziale IIIi aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

155. W podrozdziale IIIi aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

156. W podrozdziale IIIi aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku 

157. W podrozdziale IIIi po punkcie 6.5 dodaje się punkty od 6.6 do 6.7 o następującym 
brzmieniu: 

„6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych 

przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. są dane własne PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze 

zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

158. W podrozdziale IIIj w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

159. W podrozdziale IIIj punkcie 1.4.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

160. W podrozdziale IIIj punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

161. W podrozdziale IIIi punkcie 2.1 na początku został dodany akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIj pkt 1 Prospektu informacyjnego. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w papiery wartościowe 

skutkować może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów 

ogólnorynkowych, jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach.  

162. W podrozdziale IIIj punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

163. W podrozdziale IIIj punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 
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164. W podrozdziale IIIj punkcie 3 słowa „wynosi 10%” zostały zastąpione słowami: „jest 
bardzo niskie” 

165. W podrozdziale IIIj punkcie 3 wykreśla się słowa: „Portfel referencyjny Subfunduszu 
jest tożsamy z benchmarkiem Subfunduszu, tj.  stawką WIBID 6M.” 

166. W podrozdziale IIIj punkcie 4 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

167. W podrozdziale IIIj punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C - 1,47% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 1,36% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,27% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,11% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,46% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  
bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

 

168. W podrozdziale IIIj punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego 
Oszczędzania wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty 
podlegającej odkupieniu. W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów 
Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy 
pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za 
otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

169. W podrozdziale IIIj punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

170. W podrozdziale IIIj punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  
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171. W podrozdziale IIIj aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

172. W podrozdziale IIIj aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

173. W podrozdziale IIIj aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku 

174. W podrozdziale IIIj po punkcie 6.5 dodaje się punkty od 6.6 do 6.7 o następującym 
brzmieniu: 

„6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych 

przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. są dane własne PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze 

zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

175. W podrozdziale IIIk w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

176. W podrozdziale IIIk punkcie 1.5.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

177. W podrozdziale IIIk punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

178. W podrozdziale IIIk punkt 2.1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.2. ryzyko stóp procentowych – zmiana rynkowych stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wartość dłużnych 

papierów wartościowych. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu 

ulega obniżeniu, a gdy stopy procentowe spadają, ceny stałokuponowych instrumentów dłużnych rosną. Ryzyko stóp 

procentowych w największym stopniu wpływa na wartość oraz zmienność wartości portfela stałokuponowych 

instrumentów dłużnych. Zmiany stóp procentowych determinują także stopy zwrotu osiągane przez Fundusz w następnych 

okresach, ponieważ określają rentowności instrumentów dłużnych, przy których będą reinwestowane środki pieniężne,”  

179. W podrozdziale IIIk punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

180. W podrozdziale IIIk punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 
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181. W podrozdziale IIIk punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

182. W podrozdziale IIIk punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,12% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,12% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,52% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,12% 

Na dzień 31.12.2014 r. Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz F. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  

bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

 

183. W podrozdziale IIIk punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego 
Oszczędzania wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty 
podlegającej odkupieniu. W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów 
Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy 
pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za 
otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

184. W podrozdziale IIIk punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

185. W podrozdziale IIIk punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

186. W podrozdziale IIIk aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

187. W podrozdziale IIIk aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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188. W podrozdziale IIIk aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

189. W podrozdziale IIIl w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

190. W podrozdziale IIIl punkcie 1.5.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

191. W podrozdziale IIIl punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

192. W podrozdziale IIIl punkt 2.1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.2. ryzyko stóp procentowych – zmiana rynkowych stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wartość dłużnych 

papierów wartościowych. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu 

ulega obniżeniu, a gdy stopy procentowe spadają, ceny stałokuponowych instrumentów dłużnych rosną. Ryzyko stóp 

procentowych w największym stopniu wpływa na wartość oraz zmienność wartości portfela stałokuponowych 

instrumentów dłużnych. Zmiany stóp procentowych determinują także stopy zwrotu osiągane przez Fundusz w następnych 

okresach, ponieważ określają rentowności instrumentów dłużnych, przy których będą reinwestowane środki pieniężne,”  

193. W podrozdziale IIIl punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

194. W podrozdziale IIIl punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

195. W podrozdziale IIIl punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

196. W podrozdziale IIIl punkcie 4 po słowach: „poziom ryzyka” wykreśla się słowa: 
„szczególności ryzyko kursowe,” 

197. W podrozdziale IIIl punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,35% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,34% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,75% 
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Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,35% 

Na dzień 31.12.2014 r. Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa kategorii B1, C1 oraz F. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  

bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

198. W podrozdziale IIIl punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

199. W podrozdziale IIIl punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

200. W podrozdziale IIIl aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

201. W podrozdziale IIIl aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

202. W podrozdziale IIIl aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

203. W podrozdziale IIIm w punkcie 1.4 po słowach „może charakteryzować się ” dodaje 
się słowa „okresową” 

204. W podrozdziale IIIm punkcie 1.5.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

205. W podrozdziale IIIm punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

206. W podrozdziale IIIm punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 
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2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

207. W podrozdziale IIIm punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

208. W podrozdziale IIIm punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: 
„jest niskie” 

209. W podrozdziale IIIm punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,49% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,39% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,80% 

Na dzień 31.12.2014 Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa kategorii B1, C1, F oraz I. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  

bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

210. W podrozdziale IIIm punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

211. W podrozdziale IIIm punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

212. W podrozdziale IIIm aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 



29 

 

213. W podrozdziale IIIm aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

214. W podrozdziale IIIm aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

215. W podrozdziale IIIn zmienia się numeracje w ten sposób że, wykreśla się punkt 1.4 a 
dotychczasowy punkt 1.5 zostaje oznaczony numerem 1.4. 

216. W podrozdziale IIIn punkcie 1.4.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

217. W podrozdziale IIIn punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

218. W podrozdziale IIIn punkt 2.1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.2 ryzyko stóp procentowych – zmiana rynkowych stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wartość dłużnych papierów 

wartościowych. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu ulega obniżeniu, 
a gdy stopy procentowe spadają, ceny stałokuponowych instrumentów dłużnych rosną. Ryzyko stóp procentowych w 
największym stopniu wpływa na wartość oraz zmienność wartości portfela stałokuponowych instrumentów dłużnych. Zmiany 
stóp procentowych determinują także stopy zwrotu osiągane przez Fundusz w następnych okresach, ponieważ określają 

rentowności instrumentów dłużnych, przy których będą reinwestowane środki pieniężne,” 

219. W podrozdziale IIIn punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

220. W podrozdziale IIIn punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

221. W podrozdziale IIIn punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

222. W podrozdziale IIIn punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 3,56% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,06% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,26% 

Na dzień 31.12.2014 Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1, F oraz I. 
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Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  
5. bezpośrednio przez Uczestnika, 
wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

223. W podrozdziale IIIn punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

224. W podrozdziale IIIn punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

225. W podrozdziale IIIn aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

226. W podrozdziale IIIn aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

227. W podrozdziale IIIn aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

228. W podrozdziale IIIo punkcie 1.4.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

229. W podrozdziale IIIo punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

230. W podrozdziale IIIo w  punkcie 2.1.na początku dodaje się akapit o  e następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej opisanej w 

Podrozdziale IIIo pkt 1 Prospektu informacyjnego. Inwestycje w papiery dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty 

nie będące przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w instrumenty dłużne skutkuje ryzykami 

charakterystycznymi dla rynku tego rodzaju instrumentów, a zwłaszcza ryzykiem nieterminowego lub całkowitego 

zaprzestania regulacji zobowiązań przez emitentów lub, w przypadku emisji niepublicznych, ograniczeniem płynności 

instrumentów na rynku wtórnym. „ 

231. W podrozdziale IIIo punkt 2.1.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.1. ryzyko rynkowe – wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych 

tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom rynkowym w kraju i na świecie w zależności od 
oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami 

spadkowymi,” 

232. W podrozdziale IIIn punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.13.5. transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

233. W podrozdziale IIIo punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

234. W podrozdziale IIIo punkcie 3 słowa „wynosi 10%” zostały zastąpione słowami: „jest 
bardzo niskie” 

235. W podrozdziale IIIo punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 2,57% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,08% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,67% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,77% 

Na dzień 31.12.2014 r. Fundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz F. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  
bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

236. W podrozdziale IIIo punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  
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237. W podrozdziale IIIo punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

238. W podrozdziale IIIo aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

239. W podrozdziale IIIo aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

240. W podrozdziale IIIo aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

241. W podrozdziale IIIp punkcie 1.4.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

242. W podrozdziale IIIp punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

243. W podrozdziale IIIp punkcie 2.1. na początku dodaje akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej opisanej w Podrozdziale 

IIIp pkt 1 Prospektu informacyjnego. Inwestycje w papiery dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie będące 

przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w instrumenty dłużne skutkuje ryzykami 

charakterystycznymi dla rynku tego rodzaju instrumentów, a zwłaszcza ryzykiem nieterminowego lub całkowitego 

zaprzestania regulacji zobowiązań przez emitentów lub, w przypadku emisji niepublicznych, ograniczeniem płynności 

instrumentów na rynku wtórnym. „ 

244. W podrozdziale IIIp punkt 2.1.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.1. ryzyko rynkowe – wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych 

tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom rynkowym w kraju i na świecie w zależności od 
oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami 
spadkowymi.” 

245. W podrozdziale IIIp punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego; 

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu 

2.13.5. transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

246. W podrozdziale IIIp punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 
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247. W podrozdziale IIIp punkcie 3 słowa „wynosi 10%” zostały zastąpione słowami: „jest 
bardzo niskie” 

248. W podrozdziale IIIp punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 2,16% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,62% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,28% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,37% 

Na dzień 31.12.2014 Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz F. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  

bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

249. W podrozdziale IIIp punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

250. W podrozdziale IIIp punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

251. W podrozdziale IIIp aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

252. W podrozdziale IIIp aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

253. W podrozdziale IIIp aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

254. W podrozdziale IIIr punkcie 1.5.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

255. W podrozdziale IIIr punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

256. W podrozdziale IIIr punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
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2.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego; 

2.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową 

2.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu 

2.13.5. transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

257. W podrozdziale IIIr punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

258. W podrozdziale IIIr punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 

259. W podrozdziale IIIr punkcie 3 słowa „WIG30” zastępuje się słowami „WIG20” oraz 
słowa „WIG50” zamienia się słowami „WIG40” 

260. W podrozdziale IIIr punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,11% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 3,11% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,50%  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,11% 

Na dzień 31.12.201 r. Fundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz F. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  
5. bezpośrednio przez Uczestnika, 

wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

261. W podrozdziale IIIr punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  
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262. W podrozdziale IIIr punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

263. W podrozdziale IIIr aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

264. W podrozdziale IIIr aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

265. W podrozdziale IIIr aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

266. W podrozdziale IIIs w punkcie 1.5.1 słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

267. W podrozdziale IIIs punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

268. W podrozdziale IIIs punkt 2.1.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.1 ryzyko rynkowe – wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych 
tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom rynkowym w kraju i na świecie w zależności od 
oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami 

spadkowymi, w szczególności cen akcj.” 

269. W podrozdziale IIIs punkt 2.1.10. otrzymuje następujące brzmienie 

„2.1.10 ryzyko sytuacji politycznej - związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może wpływać pośrednio lub 
bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów decyzje inwestycyjne.” 

270. W podrozdziale IIIs w punkcie 2.1.12.5. słowo „Fundusz” zostaje zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

271. W podrozdziale IIIs punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego; 

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniow 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Fundusz 

2.1.13.5. transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

272. W podrozdziale IIIs punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

273. W podrozdziale IIIs punkcie 3 słowa „wynosi 20%” zostały zastąpione słowami: „jest 
niskie” 
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274. W podrozdziale IIIr punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,86% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 2,17% 

Na dzień 31.12.2014 Fundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B, B1, C1, F oraz I. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  

bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

275. W podrozdziale IIIs punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

276. W podrozdziale IIIs punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

277. W podrozdziale IIIs aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

278. W podrozdziale IIIs aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

279. W podrozdziale IIIs aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

280. W podrozdziale IIIt punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

281. W podrozdziale IIIt punkt 2.1.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.1 ryzyko rynkowe – wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych 
tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom rynkowym w kraju i na świecie w zależności od 
oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami 

spadkowymi,.” 

282. W podrozdziale IIIt punkt 2.2.2.6  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.6 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 
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283. W podrozdziale IIIt punkcie 3 słowa „wynosi 0%” zostały zastąpione słowami: „jest 
bardzo niskie” 

284. W podrozdziale IIIt w punkcie 3 wykreśla się słowa: 

„Portfel referencyjny Subfunduszu jest tożsamy z benchmarkiem Subfunduszu, tj. stawką WIBID 1-miesięczny.” 

285. W podrozdziale IIIt punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,86% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 2,17% 

Na dzień 31.12.2014 Fundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B, B1, C1, F oraz I. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub 
zbyciem  składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat 

ponoszonych  
5. bezpośrednio przez Uczestnika, 

wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

286. W podrozdziale IIIt punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

287. W podrozdziale IIIt punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

288. W podrozdziale IIIt aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

289. W podrozdziale IIIt aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

290. W podrozdziale IIIt aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

291. W podrozdziale IIIu punkcie 1.4 słowo „Fundusz” zamienia się na słowo: 
„Subfundusz” 

292. W podrozdziale IIIu punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

293. W podrozdziale IIIu punkcie 2 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 
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„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIu pkt 1 Prospektu. Inwestycje w instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie będące 
przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować może 
ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, jak i 

specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach” 

294. W podrozdziale IIIu punkt 2.1.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.1 ryzyko rynkowe – wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych 
tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom rynkowym w kraju i na świecie w zależności od 
oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami 

spadkowymi,.” 

295. W podrozdziale IIIu punkt 2.1.10. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.10. ryzyko sytuacji politycznej - związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może wpływać pośrednio lub 
bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów decyzje inwestycyjne.” 

296. W podrozdziale IIIu punkt 2.13.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13 ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 
 

297. W podrozdziale IIIu punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

298. W podrozdziale IIIu punkcie 3 słowa „wynosi 10%” zostały zastąpione słowami: „jest 
bardzo niskie” 

299. W podrozdziale IIIu w punkcie 3 wykreśla się słowa: 

„Portfel referencyjny Subfunduszu jest tożsamy z benchmarkiem Subfunduszu, tj. stawką WIBID 1-miesięczny.” 

300. W podrozdziale IIIu punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 1,56% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,41% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,37% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,56% 

Na dzień 31.12.2014 Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz F. 
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Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem  
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych  

bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

301. W podrozdziale IIIu punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

302. W podrozdziale IIIu punkcie 5.6.2. słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

303. W podrozdziale IIIu aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

304. W podrozdziale IIIu aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

305. W podrozdziale IIIu aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z 
benchmarku. 

306. W podrozdziale IIIv punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 

Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 
307. W podrozdziale IIIv punkt 1.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

               „1.5 Zawieranie umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne. 

15.1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania 
Subfunduszem. 

15.2. Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może powodować ryzyko 
kontrahenta - polegające na tym, że w przypadku, gdy wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla 
Subfunduszu, istnieje prawdopodobieństwo niewywiązania się przez kontrahenta z tej transakcji.” 

308. W podrozdziale IIIv punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

309. W podrozdziale IIIv punkcie 2 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIv pkt 1 Prospektu. Inwestycje w instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie będące 

przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować może 

ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, jak i 

specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. „ 
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310. W podrozdziale IIIv punkt 2.1.10. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.10. ryzyko sytuacji politycznej - związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może wpływać pośrednio lub 
bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów decyzje inwestycyjne.” 

311. W podrozdziale IIIv punkt 2.13.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13 ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 
 

312. W podrozdziale IIIv zmienia się numeracje w ten sposób, że dodaje się nowy punkt 
2.2.2.3  , a dotychczasowe punkty od 2.2.2.3 do 2.2.2.7 zostają oznaczone numerami 
od 2.2.2.4 do 2.2.2.8 

313. W podrozdziale IIIv punkt 2.2.2.7  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;” 

314. W podrozdziale IIIv punkcie 3 słowa „wynosi 5%” zostały zastąpione słowami: „jest 
bardzo niskie” 

315. W podrozdziale IIIv w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5 Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż określone w 

pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego Oszczędzania. 
Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania wraz z 
opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. W 
ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

316. W podrozdziale IIIv punkcie 5.4 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem 

317. W podrozdziale IIIv punkcie 5.5 słowo „Funduszem” zostało zastąpione słowem: 
„Subfunduszem”  

318. W podrozdziale IIIv punkt 6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.)” 

319. W podrozdziale IIIv punkt 6.6. otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 

odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

320. W podrozdziale IIIw punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 

inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 
321. W podrozdziale IIIw punkt 1.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.5 Zawieranie umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne. 

15.1 Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego 
zarządzania Subfunduszem. 

15.2 Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może powodować ryzyko 
kontrahenta - polegające na tym, że w przypadku, gdy wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla 
Subfunduszu, istnieje prawdopodobieństwo niewywiązania się przez kontrahenta z tej transakcji.” 
 

322. W podrozdziale IIIw dodaje się punkt 1.6 o następującym brzmieniu: 

„1.6. Wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

Nie dotyczy.” 

323. W podrozdziale IIIw punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

324. W podrozdziale IIIw punkcie 2.1 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIw pkt 1 Prospektu. Inwestycje w instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie będące 

przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować może 

ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, jak i 

specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. „ 

325. W podrozdziale IIIw punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „2.1.13 ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 
 

326. W podrozdziale IIIw zmienia się numeracje w ten sposób, że dodaje się nowy punkt 
2.2.2.3  oraz wykreśla się punkt 2.2.2.6, a dotychczasowe punkty od 2.2.2.3 do 
2.2.2.5 zostają oznaczone numerami od 2.2.2.4 do 2.2.2.6.” 
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327. W podrozdziale IIIw punkcie 3 słowa „10%” zastępuje się słowami „70%” 

328. W podrozdziale IIIw punkcie 3 słowa „wynosi 5%” zostały zastąpione słowami: „jest 
istotne” 

329. W podrozdziale IIIw punkcie 4 po słowach: „polityki inwestycyjnej” wykreśla się 
słowa: „w szczególności ryzyko kursowe” 

330. W podrozdziale IIIw w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5 Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż określone w 

pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego Oszczędzania. 
Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania wraz z opłatami, 
o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. W ramach Planów 
Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia 
danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach danego 
programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”). 

331. W podrozdziale IIIw punkt 6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.)” 

332. W podrozdziale IIIw punkt 6.6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 

odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

333. W podrozdziale IIIx punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 

inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

 
334. W podrozdziale IIIx punkcie 1.5 słowo „Fundusz” zastępuje się słowem „Subfindusz”  

 

335. W podrozdziale IIIx punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

336. W podrozdziale IIIx punkcie 2.1 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIw pkt 1 Prospektu. Inwestycje w instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie będące 

przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować może 

ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, jak i 

specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. „ 

337. W podrozdziale IIIx punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „2.1.13 ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 
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2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 
 

338. W podrozdziale IIIx  zmienia się numeracje w ten sposób, że dodaje się nowy punkt 
2.2.2.3  , a dotychczasowe punkty od 2.2.2.3 do 2.2.2.7 zostają oznaczone numerami 
od 2.2.2.4 do 2.2.2.8 

339. W podrozdziale IIIx punkcie 3 słowa „10%” zastępuje się słowami „70%” 

340. W podrozdziale IIIx punkcie 3 słowa „wynosi 5%” zostały zastąpione słowami: „jest 
istotne” 

341. W podrozdziale IIIx punkcie 4 po słowach: „polityki inwestycyjnej” wykreśla się 
słowa: „w tym z uwagi na ryzyko kursowe” 

342. W podrozdziale IIIx w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5 Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania 
wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. W 
ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady 
prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach 
danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

343. W podrozdziale IIIx punkcie 5.4 słowa „Fundusz” zastępuje się słowami: 
„Subfundusz” 

344. W podrozdziale IIIx punkt 6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.)” 

345. W podrozdziale IIIx punkt 6.6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 

odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

346. W podrozdziale IIIy punkcie 1.4 słowo „Fundusz” zastępuje się słowem „Subfundusz” 
 

347. W podrozdziale IIIy punkcie 1.5.2 słowo „Fundusz” zastępuje się słowem 
„Subfundusz”  

 

348. W podrozdziale IIIy punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

349. W podrozdziale IIIy punkcie 2.1 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIy pkt 1 Prospektu. Inwestycje w akcje i instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie 

będące przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować 

może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, 

jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku upadłości lub 
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likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana koniunktury na rynku 

akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu” 

 

350. W podrozdziale IIIy punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu. 

 

351. W podrozdziale IIIy  zmienia się numeracje w ten sposób, że dodaje się nowy punkt 
2.2.2.3  , a dotychczasowe punkty od 2.2.2.3 do 2.2.2.7 zostają oznaczone numerami 
od 2.2.2.4 do 2.2.2.8 

352. W podrozdziale IIIy punkt 2.2.2.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7.  połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z innymi 
funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie” 

353. W podrozdziale IIIy punkcie 3 słowa „10%” zastępuje się słowami „70%” 

354. W podrozdziale IIIy punkcie 3 słowa „wynosi 5%” zostały zastąpione słowami: „jest 
istotne” 

355. W podrozdziale IIIy punkcie 4 po słowach: „polityki inwestycyjnej” wykreśla się 
słowa: „w tym z uwagi na ryzyko kursowe” 

356. W podrozdziale IIIy w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5 Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania 
wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. 
W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

357. W podrozdziale IIIy punkcie 5.4 słowa „Fundusz” zastępuje się słowami: 
„Subfundusz” 

358. W podrozdziale IIIy punkt 6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.)” 
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359. W podrozdziale IIIy punkt 6.6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem 

i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

360. W podrozdziale IIIz  punkt 1.4otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.4 Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 

inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

361. W podrozdziale IIIz punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

362. W podrozdziale IIIz punkcie 2.1 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIz pkt 1 Prospektu. Inwestycje w akcje i instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie 

będące przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować 

może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, 

jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku upadłości lub 

likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana koniunktury na rynku 

akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

363. W podrozdziale IIIz punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

 

364. W podrozdziale IIIz  zmienia się numeracje w ten sposób, że dodaje się nowy punkt 
2.2.2.3  , a dotychczasowe punkty od 2.2.2.3 do 2.2.2.7 zostają oznaczone numerami 
od 2.2.2.4 do 2.2.2.8 

365. W podrozdziale IIIz punkt 2.2.2.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7.  połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z innymi 
funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie” 

366. W podrozdziale IIIz punkcie 3 słowa „10%” zastępuje się słowami „70%” 

367. W podrozdziale IIIz punkcie 3 słowa „wynosi 5%” zostały zastąpione słowami: „jest 
istotne” 



46 

 

368. W podrozdziale IIIz punkcie 4 po słowach: „polityki inwestycyjnej” wykreśla się 
słowa: „w szczególności ryzyko kursowe” 

369. W podrozdziale IIIz w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5 Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż określone 

w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego Oszczędzania. 
Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania wraz z 
opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. W 
ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

370. W podrozdziale IIIz punkcie 5.4 słowa „Fundusz” zastępuje się słowami: 
„Subfundusz” 

371. W podrozdziale IIIz punkt 6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.)” 

372. W podrozdziale IIIz punkt 6.6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem 

i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

373. W podrozdziale IIIaa punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

374. W podrozdziale IIIaa punkcie 2.1 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIaa pkt 1 Prospektu. Inwestycje w akcje i instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie 

będące przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować 

może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, 

jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku upadłości lub 

likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana koniunktury na rynku 

akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

375. W podrozdziale IIIaa punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 
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376. W podrozdziale IIIaa  zmienia się numeracje w ten sposób, że dodaje się nowy punkt 
2.2.2.3  , a dotychczasowe punkty od 2.2.2.3 do 2.2.2.7 zostają oznaczone numerami 
od 2.2.2.4 do 2.2.2.8 

377. W podrozdziale IIIaa punkt 2.2.2.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7.  połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z innymi 
funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie” 

378. W podrozdziale IIIaa punkcie 3 słowa „10%” zastępuje się słowami „70%” 

379. W podrozdziale IIIaa punkcie 3 słowa „wynosi 5%” zostały zastąpione słowami: „jest 
istotne” 

380. W podrozdziale IIIa punkcie 4 po słowach: „polityki inwestycyjnej” wykreśla się 
słowa: „w tym z uwagi na ryzyko kursowe” 

381. W podrozdziale IIIaa w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5 Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania 
wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. 
W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

382. W podrozdziale IIIaa punkt 6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.)” 

383. W podrozdziale IIIaa punkt 6.6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem 

i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

384. W podrozdziale IIIab punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.4 Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 
Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

385. W podrozdziale IIIab punkcie 1.5.2 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

386. W podrozdziale IIIab punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

387. W podrozdziale IIIab punkcie 2.1 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIab pkt 1 Prospektu. Inwestycje w akcje i instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie 

będące przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować 

może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, 

jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku upadłości lub 

likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana koniunktury na rynku 

akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

388. W podrozdziale IIIab punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
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względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

389. W podrozdziale IIIab  zmienia się numeracje w ten sposób, że dodaje się nowy punkt 
2.2.2.3  , a dotychczasowe punkty od 2.2.2.3 do 2.2.2.7 zostają oznaczone numerami 
od 2.2.2.4 do 2.2.2.8 

390. W podrozdziale IIIab punkt 2.2.2.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7.  połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z innymi 
funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie” 

391. W podrozdziale IIIab punkcie 3 słowa „10%” zastępuje się słowami „70%” 

392. W podrozdziale IIIab punkcie 3 słowa „wynosi 5%” zostały zastąpione słowami: „jest 
istotne” 

393. W podrozdziale IIIab punkcie 3 słowa „EURO STOXX50” zastępuje się słowami 
„MSCI EMU”. 

394. W podrozdziale IIIab punkcie 4 po słowach: „polityki inwestycyjnej” wykreśla się 
słowa: „w tym z uwagi na ryzyko kursowe” 

395. W podrozdziale IIIab w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5 Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania 
wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. 
W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

396. W podrozdziale IIIaa punkt 6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.)” 

397. W podrozdziale IIIab wykreśla się punkt 6.6. 

398. W podrozdziale IIIac punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

399. W podrozdziale IIIac punkcie 2.1 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIac pkt 1 Prospektu. Inwestycje instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie będące 
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przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować może 

ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, jak i 

specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. „ 

400. W podrozdziale IIIac punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentó 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego 

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

401. W podrozdziale IIIac punkt 2.2.2.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7.  połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 
innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie” 

402. W podrozdziale IIIac punkcie 3 słowa „względnej” zastępuje się słowami 
„absolutnej”. oraz słowa „200 %” zastępuje się słowami „20%” 

403. W podrozdziale IIIac punkcie 3 słowa „wynosi 10%” zostały zastąpione słowami: 
„jest niskie 

404. W podrozdziale IIIac punkcie 4 słowa: „Fundusz” zastępuje się słowami: 
„Subfundusz” 

405. W podrozdziale IIIac w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5 undusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż 

określone w pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego 
Oszczędzania. Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania 
wraz z opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. 
W ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

406. W podrozdziale IIIad punkt 1.4 otrzymuje brzmienie: 

„1.4 Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 
Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością. 

407. W podrozdziale IIIad punkcie 1.5.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

408. W podrozdziale IIIad punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

409. W podrozdziale IIIad punkcie 2.1 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 
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„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIad pkt 1 Prospektu. Inwestycje w akcje i instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie 

będące przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować 

może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, 

jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku upadłości lub 

likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana koniunktury na rynku 

akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

410. W podrozdziale IIIad punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1 ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentó 

2.1.13.2 ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego 

2.1.13.3 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową 

2.1.13.4 ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu 

2.1.13.5 ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6 ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

 

411. W podrozdziale IIIac punkt 2.2.2.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7.  połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 
innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie” 

 

412. W podrozdziale IIIad punkcie 3 słowa „względnej” zastępuje się słowami „absolutnej” 
oraz słowa „200 %” zastępuje się słowami „20%” 

413. W podrozdziale IIIad punkcie 3 słowa „wynosi 10%” zostały zastąpione słowami: 
„jest niskie 

414. W podrozdziale IIIac w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5 Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIad pkt 1 Prospektu. Inwestycje w akcje i instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie 

będące przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować 

może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, 

jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku upadłości lub 

likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana koniunktury na rynku 

akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu 

415. W podrozdziale IIIae punkt 1.4 otrzymuje brzmienie: 

„1.4 Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością. 

416. W podrozdziale IIIae punkcie 1.5.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 
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417. W podrozdziale IIIae punkcie 2 i 2.1 słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz” 

418. W podrozdziale IIIae punkcie 2.1 na początku dodaje się akapit o następującym 
brzmieniu: 

„Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej, opisanej w 

Podrozdziale IIIae pkt 1 Prospektu. Inwestycje w akcje i instrumenty dłużne mogą być dokonywane również w instrumenty nie 

będące przedmiotem oferty publicznej. Alokacja aktywów Subfunduszu głównie w udziałowe papiery wartościowe skutkować 

może ryzykami związanymi z sytuacją ekonomiczno-finansową emitentów, wynikającą zarówno z procesów ogólnorynkowych, 

jak i specyfiki zarządzania w poszczególnych spółkach. Należy przy tym brać pod uwagę, iż w przypadku upadłości lub 

likwidacji emitenta akcjonariusz uczestniczy w podziale aktywów spółki w ostatniej kolejności. Zmiana koniunktury na rynku 

akcji może powodować znaczne wahania wartości aktywów Subfunduszu.” 

419. W podrozdziale IIIae  po punkcie  2.1.12.3 dodaje się punkt 2.1.12.4 o następującym 

brzmieniu: 

„2.1.12.4. ryzyko związane z lokatami w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu wydzielonego w 

ramach funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania - ryzyko związane 
głównie ze brakiem osobowości prawnej subfunduszu, z możliwością braku należytego systemu rozwiązywania potencjalnych 
konfliktów interesów pomiędzy subfunduszami, jak i z możliwością zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu, jego połączenia 
lub likwidacji.” 

420. W podrozdziale IIIae punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny 
takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentó 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego 

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny 
stosowany przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku 
zamknięcia pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z 
transakcji na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w instrumenty pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty 
pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi 
depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, 
istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może 
zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

421. W podrozdziale IIIae punkt 2.2.2.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.7.  połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 
innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie” 

422. W podrozdziale IIIae punkcie 3 słowa „względnej” zastępuje się słowami „absolutnej” 
oraz słowa „200 %” zastępuje się słowami „20%” 

423. W podrozdziale IIIae punkcie 3 słowa „wynosi 10%” zostały zastąpione słowami: 
„jest niskie 

424. W podrozdziale IIIae w punkcie 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami niższych stawek opłaty manipulacyjnej niż określone w 

pkt 5.3.2., oraz wprowadzania dodatkowych opłat manipulacyjnych dla Uczestników Planów Systematycznego Oszczędzania. 
Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania wraz z 
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opłatami, o których mowa w pkt 5.3.2., nie może przekraczać 10% wpłacanej kwoty lub 10% kwoty podlegającej odkupieniu. W 
ramach Planów Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak 
zasady prowadzenia danego programu lub planu, obok Opłaty za Nabycie przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w 
ramach danego programu lub planu Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”).” 

425. W rozdziale IV dodaje się punkt 3.3. we wskazanym poniżej brzmieniu, a 
jednocześnie dotychczasowe punkty 3.3. i 3.4. otrzymują odpowiednio numerację 
3.5.  3.4.: 

„3.3. Fundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 
Subfunduszu, może zawierać z Depozytariuszem umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne na zasadach opisanych w  Statucie Funduszu.”. 

 

426. W rozdziale V w punktach 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 i 2.9.  dodaje się następujące słowa  

„PKO Akcji Rynku Europejskiego”. 

„2.1. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, tel. 801 32 
32 80, (22) 358 56 00.” 
 

427. W rozdziale VI punkt 1.2  otrzymuje nowe brzmienie: 

„Na dzień sporządzenia Prospektu wszelkie niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz informacje 
.zamieszczone są w Prospekcie i w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.” 

428. W rozdziale VI punkcie 2  dodaje się słowa „W Internecie” 

429. W rozdziale VI punkt 4.6  otrzymuje nowe brzmienie 

„4.6. ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub charakteru czynności, które mają być 
wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym: 

Ryzyka związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu dla poszczególnych Subfunduszy zostały wskazane w 

Podrozdziałach IIIa – IIIe Prospektu.” 

430.  W rozdziale VII zmienia się numeracje w ten sposób, że wykreśla się punkt 1.3 a 
dotychczasowy punkt 1.4 zostaje oznaczony numerem 1.3. 
 

431. Załącza się aktualny statut PKO Parasolowy –  funduszu inwestycyjnego otwartego 
stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego 

 

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „28 lutego 2015 r.” zastępuje się datą „28 

maja 2015 r.” 

2. W rozdziale II punk 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2014 r. 18 000 000,00 zł 

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2014 r.  6 517 000,00 zł 

Zysk netto roku bieżącego na dzień 31.12.2014 r.  51.069.526,32 zł 

Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2014 r.  -44.341,56 zł 

Zysk z lat ubiegłych na dzień 31.12.2014 r.   0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY na dzień 31.12.2014 r.  75.542.184,76 zł 

„ 

5. W rozdziale II w punkcie po podpunkcie 9.11 dodaje się podpunkty 9.12 i 9.13. w 

brzmieniu: 
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  „9.12.PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

   9.13.PKO EUROPA WSCHÓD – ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty.”. 

6. W rozdziale III punkt 4.2 otrzymuje następujące brzmienie 

„4.2 Z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w prospekcie Uczestnik ma prawo do: 

4.2.1. żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz nabywania kolejnych Jednostek Uczestnictwa, tj.  

 na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do odkupienia po odpowiedniej cenie 
Jednostek Uczestnictwa oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia zgodnie z dyspozycją 
Uczestnika,  

 na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na rzecz Uczestnika 
odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa, 

4.2.2. przystępowania do Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz Planów Systematycznego 
Oszczędzania oferowanych przez Fundusz, 

4.2.3. otrzymywania potwierdzeń zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 

4.2.4. dostępu do Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznych i półrocznych sprawozdań 
finansowych Funduszu oraz Subfunduszy, 

4.2.5. otrzymania środków pieniężnych uzyskanych w wyniku zbycia Aktywów Subfunduszu w związku z jego likwidacją,  

4.2.6. zgłoszenia reklamacji, 

4.2.7. obciążenia Jednostek Uczestnictwa zastawem, 

4.2.8. zlecenia ustanowienia blokady na Subrejestrze, 

4.2.9. ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, 

4.2.10. skorzystania z prawa do Reinwestycji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, C lub C1 na zasadach 
określonych w Statucie maksymalnie 3 razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że liczba reinwestycji w 
Funduszu pomniejszana jest o liczbę reinwestycji dokonanych w innych Funduszach PKO w danym roku 
kalendarzowym,  

4.2.11. skorzystania z obniżek i zwolnień z opłat manipulacyjnych na zasadach określonych w Statucie, 

4.2.12. dokonywania, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w Prospekcie: 

 zamiany (Konwersji) Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego Funduszu 
PKO lub zamiany jednostek uczestnictwa innego Funduszu PKO na Jednostki Uczestnictwa wskazanego 
Subfunduszu,  

 przeniesienia Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu, 

4.2.13. udziału w Zgromadzeniu Uczestników na zasadach określonych w Statucie.” 

7. W rozdziale III punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
„5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. 

5.1. Nie dotyczy w odniesieniu do Subfunduszy działających na dzień sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu, 

ponieważ proces przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa oraz ich przydziału został zakończony. 

5.2.Fundusz może tworzyć kolejne Subfundusze w drodze zmiany Statutu. Minimalna kwota wpłat do nowego Subfunduszu, 

niezbędna do jego utworzenia nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Od wpłat na Jednostki Uczestnictwa 

kolejnych Subfunduszy w ramach zapisów nie pobiera się opłat manipulacyjnych. W przypadku, gdy w ramach zapisów 

na Jednostki Uczestnictwa, które mają być związane z nowym Subfunduszem nie zostanie zebrana minimalna kwota wpłat, 

Fundusz zwraca wpłaty do nowego Subfunduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia 

wpłaty do dnia wystąpienia jednej z poniższych przesłanek w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na 

dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa (7 dni, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na zmianę Statutu) i nie zostały 

złożone zapisy i dokonane wpłaty w minimalnej wysokości wymaganej dla utworzenia tego Subfunduszu. 

5.3. Kwota wypłaconych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą 

nakładały na Fundusz lub Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.” 

432. W rozdziale III punkt 6.1.10. otrzymuje następujące brzmienie 

„6.1.10. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii po cenie równej WANJU Subfunduszu 

przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane 
tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym 
prowadzonym przez Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie 
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dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek 
Uczestnictwa.” 

433. W rozdziale III punkt 6.1.11. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1.11. Od środków przekazanych tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa pobiera się Opłatę za Nabycie a następnie 

dokonuje się przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Liczbę Jednostek Uczestnictwa do przydziału ustala się 
zgodnie z poniższym wzorem: 

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty) 

WANJU danej kategorii obowiązująca dla odpowiedniego Dnia Wyceny” 

434. W rozdziale III punkt  6.1.20. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1.20. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem Internetu, pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej identyfikacji Inwestora i na warunkach określonych w Zasadach składania Zleceń za 
pośrednictwem Internetu, dostępnych na stronie internetowej www.pkotfi.pl. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna 
być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora. „ 

435. W rozdziale III punkt  6.2.9. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.9. Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa, w celu 

obliczenia kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa należy pomnożyć ilość odkupywanych 
Jednostek Uczestnictwa przez cenę ustaloną zgodnie z pkt 6.2.5. lub 6.2.6. i uzyskaną w ten sposób kwotę, zwaną dalej kwotą 
brutto, pomniejszyć o Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie ze Statutem. Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa na określoną kwotę, wówczas Fundusz traktuje tę kwotę jako kwotę brutto. Kwota 
należna Uczestnikowi w wyniku realizacji takiego Zlecenia odkupienia to kwota brutto pomniejszona o odpowiednią Opłatę 
za Odkupienie, pobraną zgodnie ze Statutem. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem 
podatku dochodowego obciążającego Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to kwota 
należna Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o kwotę odprowadzanego 
przez Fundusz podatku dochodowego.” 

436. W rozdziale III punkt 6.3.8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.8. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego 

Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to środki pieniężne z tytułu odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa na podstawie Zlecenia Konwersji są pomniejszane o kwotę odprowadzanego przez Fundusz podatku 

dochodowego.” 
 

437. W rozdziale III punkt 6.4.1. i 6.4.2. otrzymują następujące brzmienie: 
„  

6.4.4. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego 
Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa kwota należna Uczestnikowi z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o podatek dochodowy w sposób określony 
tymi przepisami prawa. Obliczenia podstawy poboru podatku dochodowego Fundusz dokonuje z zastosowaniem 
zasady, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda 
„HIFO”).  

6.4.5. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi w formie polecenia przelewu 
kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o należny podatek dochodowy. Wypłata środków z odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa następuje w sposób wskazany w Zleceniu odkupienia. Fundusz nie odpowiada za 
opóźnienia w przekazaniu środków powstałe z przyczyn niezależnych od Funduszu.” 

438. W rozdziale III punkt 6.6.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.6.5. W związku z tym, że Fundusz dokonuje odkupienia i nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Zlecenia 

jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek 
Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia w tym samym Dniu Wyceny, Fundusz nie dokonuje wypłaty środków 
pieniężnych na Rachunek Uczestnika. Za kwotę odpowiadająca wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną 
o podatek dochodowy, o ile podatek ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest należny i Fundusz jest płatnikiem 
tego podatku, Uczestnikowi zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i zapisane na jego Subrejestrze. Obliczenia 
podstawy poboru podatku Fundusz dokonuje z zastosowaniem zasady, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki 
Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”). „ 

439. W rozdziale III po punkcie 6.7.2. dodaje się punkt 6.7.3. o następującym 
brzmieniu: 



55 

 

„6.7.3 Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że w związku z dokonaniem przez Towarzystwo czynności, o których 

mowa w pkt 6.7., Towarzystwo jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego Uczestnika, podatek ten zostanie pobrany 

przez Towarzystwo.” 

440. W rozdziale III punkt 9.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„9.1.Obowiązki podatkowe Funduszu. 

Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, fundusze inwestycyjne 

utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych są zwolnione od podatku dochodowego.” 

441. W rozdziale III punkt 9.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„9.2.1. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przychody z tytułu udziału w Funduszu stanowią przychody z kapitałów 

pieniężnych. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c wskazanej ustawy, nie ustala się przychodu z umorzenia 

Jednostek Uczestnictwa, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego 

Subfunduszu tego samego Funduszu, dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych. 

 

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w 

Funduszu pobiera się zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 52a ust. 1 pkt 3 

wskazanej ustawy, na mocy którego zwolnione z podatku są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych wypłacane 

podatnikowi na podstawie umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 r., jeżeli jednostki uczestnictwa otrzymane zostały na 

podstawie wpłat (wkładów) do Funduszu dokonanych przed tą datą.  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego lub ich umorzenia (w przypadku likwidacji funduszu) wydatki poniesione na nabycie tych jednostek 

uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa zostały nabyte przez Uczestnika 

Funduszu w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu nabycia tych 

jednostek uczestnictwa (art. 22 ust. 1m wskazanej ustawy).  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą realizacji przez Fundusz Zlecenia odkupienia/Konwersji Jednostek Uczestnictwa. 

Płatnikiem tego podatku jest Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Wzrost 

wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem (w przypadku likwidacji funduszu) przez 

Fundusz nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 

UWAGA: Dla obliczenia wysokości podatku Fundusz przyjął metodę HIFO, według której w przypadku zgłoszenia przez 

Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, Fundusz w pierwszej kolejności odkupi Jednostki 

Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie. 

Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej miejsca zamieszkania, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego obowiązującego w kraju ich 

zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez 

Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo 

niepobieranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika 

zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów podatkowych, wydanego przez właściwą zagraniczną 

administrację podatkową (certyfikat rezydencji podatkowej). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, wolne od podatku 

dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych 

ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Towarzystwo posiada pisemną interpretację 

Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie co do zakresu i sposobu stosowania prawa 

podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, która potwierdza, iż odszkodowania wypłacone 

Uczestnikom w związku z zawinionym działaniem Towarzystwa w procesie realizacji Zleceń są wolne od podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Aby odszkodowanie wypłacone Uczestnikowi było wolne od w/w podatku, muszą być spełnione łącznie 

poniższe warunki: 1) powstanie winy po stronie Towarzystwa oraz 2) uszczuplenie w majątku osoby fizycznej w związku z tą 

winą Towarzystwa. 

Ww. interpretacja może ulec zmianie lub uchyleniu. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z podatku dochodowego zwolnione są 

wypłaty z PPE dokonywane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. Dochody 

uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu podlegają 

opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu mogą być objęte przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o 

podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.). 

Wskazane powyżej zasady opodatkowania przychodu z tytułu udziału w Funduszu mogą kształtować się odmiennie, jeżeli 

posiadanie Jednostek Uczestnictwa związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (w tym w 

formie spółki niebędącej osobą prawną).   
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442. W rozdziale III w punkcie 11.6. zamieszcza się aktualne oświadczenie 
niezależnego biegłego rewidenta o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów 
Funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a 
także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusze polityką 
inwestycyjną. 

443. W podrozdziale IIIa w punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

444. W podrozdziale IIIa punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione 
słowem „Subfundusz”. 

445. W podrozdziale IIIa punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13.1. ryzyko rynkowe związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni 
finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest 
wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia pozycji, 
może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji 
na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto Funduszu, a 
z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne może 
przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje możliwość 
poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni finansowej powoduje 
możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z 
wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

446. W podrozdziale IIIa punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

2.2.2.1. możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 

określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 

inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

2.2.2.2. przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 

przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 

zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 

wejścia w życie zmian Statutu; 

2.2.2.3. przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 

przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 

zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie 

Uczestników;   

2.2.2.4. zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 

podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

2.2.2.5. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 

swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 

rozliczeniową; 

2.2.2.6. zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 

Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

2.2.2.7. połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 
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2.2.2.8. zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 

drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.”. 

447. W podrozdziale IIIa w punkcie 3 wartość procentową „10%” zamienia się 
wartością „70%” oraz słowa „wynosi 5%”  zastępuje się słowami „istotne”. 

448. W podrozdziale IIIa punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Określenie profilu inwestora. 
Subfundusz skierowany jest do inwestorów o wysokiej skłonności do ryzyka, chcących inwestować swoje oszczędności w 

instrumenty o charakterze udziałowym na okres minimum 5 lat, akceptujących politykę inwestycyjną Subfunduszu oraz ryzyko 

wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej.  

Rekomendowany okres inwestowania w Fundusz wynosi minimum 5 lat.„ 

 

449. W podrozdziale IIIa punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„ Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 2,36% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,83%  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,36% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,23% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz E. 

 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

 K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych 

bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

450. W podrozdziale IIIa punkt 5.3.3.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.3.3. Wysokość Opłat za Nabycie i Opłat za Odkupienie pobieranych w związku z uczestnictwem w Wyspecjalizowanych 
Programach Inwestycyjnych określona jest dla poszczególnych programów.” 

451. W podrozdziale IIIa punkt 5.3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.5. Szczegółowe zasady pobierania opłat manipulacyjnych zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie 
www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów. Fundusz zastrzega sobie prawo uzgadniania z poszczególnymi Dystrybutorami odrębnych 
stawek opłaty manipulacyjnej. Tabela opłat obowiązuje wszystkich Uczestników. Wysokość opłat manipulacyjnych za 
odkupienie pobieranych w związku z uczestnictwem w planach systematycznego oszczędzania lub WPI określana jest dla 
poszczególnych planów lub WPI.” 

452. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów 
Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), 

http://www.pko-cs.pl/
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zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego 
rewidenta (w tys. zł.). 

453. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej 
stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

454. W podrozdziale IIIb w punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

455. W podrozdziale IIIb punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione 
słowem „Subfundusz”. 

456. W podrozdziale IIIb punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13.1. ryzyko rynkowe związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni 
finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest 
wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia pozycji, 
może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

457. W podrozdziale IIIb punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności: 

2.2.2.1. możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 
inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

2.2.2.2. przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 

przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 

zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 

wejścia w życie zmian Statutu; 

2.2.2.3. przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 

przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 

zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie 

Uczestników;   

2.2.2.4. zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 

podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

2.2.2.5. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 

swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 

rozliczeniową; 

2.2.2.6. zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 

Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

2.2.2.7. połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

2.2.2.8. zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 

drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.”. 

458. W podrozdziale IIIb w punkcie 3 słowa „wynosi 5%” zastępuje się słowami „jest 
bardzo niskie”. 

459. W podrozdziale IIIb punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Określenie profilu inwestora. 
Subfundusz skierowany jest do inwestorów o podwyższonej skłonności do ryzyka, chcących inwestować swoje oszczędności 

w sposób alternatywny do lokat bankowych na okres minimum 6 miesięcy, akceptujących politykę inwestycyjną Subfunduszu 
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oraz ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej. Rekomendowany okres inwestowania w Fundusz wynosi minimum 2 

lata.”. 

460. W podrozdziale IIIb punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,82%  

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,44% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, B1, C1, E, F oraz I. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

 K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych 

bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

461. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów 
Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), 
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego 
rewidenta (w tys. zł.). 

462. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej 
stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

463. W podrozdziale IIIe w punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

464. W podrozdziale IIIe punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione 
słowem „Subfundusz”. 

465. W podrozdziale IIIe punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13.1. ryzyko rynkowe związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni 
finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest 
wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia pozycji, 
może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 
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2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji 
na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto Funduszu, a 
z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne może 
przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje możliwość 
poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni finansowej powoduje 
możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z 
wykorzystaniem tego mechanizmu.”. 

466. W podrozdziale IIIe punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

2.2.2.1.     możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 

określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 

inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

2.2.2.2. przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 

przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 

zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 

wejścia w życie zmian Statutu; 

2.2.2.3. przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 

przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 

zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie 

Uczestników;   

2.2.2.4. zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 

podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

2.2.2.5. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 

swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 

rozliczeniową; 

2.2.2.6. zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 

Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

2.2.2.7. połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

2.2.2.8. zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 

drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.”. 

467. W podrozdziale IIIe w punkcie 3 wartość procentową „10%” zastępuje się 
wartością 70%” oraz słowa „wynosi 5%”  zastępuje się słowami „jest istotne”. 

468. W podrozdziale IIIe punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Określenie profilu inwestora 
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i dynamiczne zmiany wartości 

Jednostek Uczestnictwa oraz oczekują wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie. Rekomendowany okres 

inwestowania w Fundusz wynosi minimum 5 lat.” 

W podrozdziale IIIe punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„ Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,03% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,13% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,03% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, A1, B1, C1 oraz E. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 



61 

 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

 K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

6. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

7. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
8. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
9. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych 

bezpośrednio przez Uczestnika, 
10. wartości usług dodatkowych.  

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

469. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów 
Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), 
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego 
rewidenta (w tys. zł.). 

470. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej 
stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
 

471. W podrozdziale IIIg w punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

472. W podrozdziale IIIg punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione 
słowem „Subfundusz”. 

473. W podrozdziale IIIg punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13.1. ryzyko rynkowe związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni 
finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest 
wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia pozycji, 
może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji 
na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto Funduszu, a 
z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne może 
przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje możliwość 
poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni finansowej powoduje 
możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z 
wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

474. W podrozdziale IIIg punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  
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2.2.2.1.     możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 

określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 

inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

2.2.2.2. przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 

przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 

zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 

wejścia w życie zmian Statutu; 

2.2.2.3. przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 

przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 

zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie 

Uczestników;   

2.2.2.4. zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 

podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

2.2.2.5. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 

swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 

rozliczeniową; 

2.2.2.6. zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 

Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

2.2.2.7. połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

2.2.2.8. zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 

drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.”. 

475. W podrozdziale IIIg w punkcie 3 wartość procentową „10%” zastępuje się 
wartością 70%” oraz słowa „wynosi 5%”  zastępuje się słowami „jest istotne”. 

 

 

476. W podrozdziale IIIg punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Określenie profilu inwestora. 
Subfundusz skierowany jest do inwestorów o podwyższonej skłonności do ryzyka, chcących inwestować swoje oszczędności 

w sposób alternatywny do lokat bankowych na okres minimum 6 miesięcy, akceptujących politykę inwestycyjną Subfunduszu 

oraz ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej. Rekomendowany okres inwestowania w Fundusz wynosi minimum 5 

lat”. 

477. W podrozdziale IIIg punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„ Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,04% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 3,05% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,04% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1 oraz E. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

 K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

11. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

12. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
13. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
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14. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych 
bezpośrednio przez Uczestnika, 

15. wartości usług dodatkowych.  

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

478. W podrozdziale IIIg aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów 
Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), 
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego 
rewidenta (w tys. zł.). 

479. W podrozdziale IIIg aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej 
stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

480. W podrozdziale IIIh w punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

481. W podrozdziale IIIh punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione 
słowem „Subfundusz”. 

482. W podrozdziale IIIh punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13.1. ryzyko rynkowe związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni 
finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest 
wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia pozycji, 
może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji 
na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto Funduszu, a 
z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne może 
przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje możliwość 
poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni finansowej powoduje 
możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z 
wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

483. W podrozdziale IIIh punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

2.2.2.1.     możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 

określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 

inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

2.2.2.2. przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 

przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 

zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 

wejścia w życie zmian Statutu; 

2.2.2.3. przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 

przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 

zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie 

Uczestników;   
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2.2.2.4. zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 

podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

2.2.2.5. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 

swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 

rozliczeniową; 

2.2.2.6. zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 

Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

2.2.2.7. połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

2.2.2.8. zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 

drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.”. 

484. W podrozdziale IIIh w punkcie 3 wartość procentową „10%” zastępuje się 
wartością 70%” oraz słowa „wynosi 5%”  zastępuje się słowami „jest istotne”. 

485. W podrozdziale IIIh punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Określenie profilu inwestora. 
Subfundusz skierowany jest do inwestorów o wysokiej skłonności do ryzyka, chcących inwestować swoje oszczędności na 

okres minimum 5 lat, w akcje spółek japońskich, akceptujących politykę inwestycyjną Subfunduszu oraz ryzyko wynikające z 

przyjętej polityki inwestycyjnej.”. 

486. W podrozdziale IIIh punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„ Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,75% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 3,78% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,74% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1, E oraz F. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

 K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych 

bezpośrednio przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

487. W podrozdziale IIIh aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów 
Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), 
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego 
rewidenta (w tys. zł.). 
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488. W podrozdziale IIIh aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej 
stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

489. W podrozdziale IIIi w punkt 1.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

490. W podrozdziale IIIi punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz”. 

491. W podrozdziale IIIi punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13.1. ryzyko rynkowe związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni 
finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest 
wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia pozycji, 
może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji 
na instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto Funduszu, a 
z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne może 
przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje możliwość 
poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni finansowej powoduje 
możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na istotne ryzyko w związku z 
wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

492. W podrozdziale IIIi punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

2.2.2.1.     możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 

określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 

inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

2.2.2.9. przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 

przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 

zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 

wejścia w życie zmian Statutu; 

2.2.2.10. przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 

przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 

zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie 

Uczestników;   

2.2.2.11. zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 

podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

2.2.2.12. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 

swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 

rozliczeniową; 

2.2.2.13. zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 

Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

2.2.2.14. połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 

innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

2.2.2.15. zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 

drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.”. 



66 

 

493. W podrozdziale IIIe w punkcie 3 wartość procentową „10%” zastępuje się 
wartością „70%” oraz słowa „wynosi 5%”  zastępuje się słowami „jest istotne”. 

494. W podrozdziale IIIi punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Określenie profilu inwestora. 
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i dynamiczne zmiany wartości 

Jednostek Uczestnictwa oraz oczekują wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie. Rekomendowany okres 

inwestowania w Fundusz wynosi minimum 5 lat.”. 

495. W podrozdziale IIIi punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„ Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 4,37% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,39% 

Na dzień 31.12.2014 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, A1, B1, C1, E oraz F. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

 K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

6. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

7. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
8. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
9. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych 

bezpośrednio przez Uczestnika, 
10. wartości usług dodatkowych.  

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, 

ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu.” 

496. W podrozdziale IIIi aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów 
Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), 
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego 
rewidenta (w tys. zł.). 

497. W podrozdziale IIIi aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

498. W podrozdziale IIIi dodaje się punkt 6.6 we wskazanym poniżej brzmieniu, a 
jednocześnie dotychczasowy pkt 6.6. otrzymuje numer 6.7.: 
„6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Funduszu, a źródłem danych przedstawionych 
w pkt 6.2. i 6.4. są dane własne PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” 

499. W rozdziale IV dodaje się punkt 3.3. we wskazanym poniżej brzmieniu, a 
jednocześnie dotychczasowe pkt 3.3. i 3.4. otrzymują odpowiednio numerację 3.5.  
3.4.: 

„3.3. Fundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 
Subfunduszu, może zawierać z Depozytariuszem umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne na zasadach opisanych w  Statucie Funduszu.”. 
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500. W rozdziale V dodaje się punkt 2.1. we wskazanym poniżej brzmieniu, a 
jednocześnie dotychczasowe punkty od 2.1. do 2.7. otrzymują odpowiednio 
numerację od 2.2.  2.8.: 
„2.1. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, tel. 801 32 
32 80, (22) 358 56 00.” 

501. W rozdziale V punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: 
„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa”. 

502. Załącza się aktualny statut PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu 
inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

PKO PŁYNNOŚCIOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „28 lutego 2015 r.” zastępuje się datą „28 

maja 2015 r.” 

2. W rozdziale II punk 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2014 r. 18 000 000,00 zł 

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2014 r.  6 517 000,00 zł 

Zysk netto roku bieżącego na dzień 31.12.2014 r.  51.069.526,32 zł 

Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2014 r.  -44.341,56 zł 

Zysk z lat ubiegłych na dzień 31.12.2014 r.   0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY na dzień 31.12.2014 r.  75.542.184,76 zł 

„ 

3. W rozdziale II w punkcie po podpunkcie 9.11 dodaje się podpunkty 9.12 i 9.13. w 

brzmieniu: 

  „9.12.PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

   9.13.PKO EUROPA WSCHÓD – ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty.”. 

4. W rozdziale III punkt 4.2 otrzymuje następujące brzmienie 

„4.2 Z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w prospekcie Uczestnik ma prawo do: 

8.2.1. żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz nabywania kolejnych Jednostek Uczestnictwa, tj.  

 na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do odkupienia po odpowiedniej cenie 
Jednostek Uczestnictwa oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia zgodnie z dyspozycją 
Uczestnika,  

 na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na rzecz Uczestnika 
odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa, 

8.2.2. przystępowania do Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz Planów Systematycznego 
Oszczędzania oferowanych przez Fundusz, 

8.2.3. otrzymywania potwierdzeń zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 

8.2.4. dostępu do Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznych i półrocznych sprawozdań 
finansowych Funduszu oraz Subfunduszy, 

8.2.5. otrzymania środków pieniężnych uzyskanych w wyniku zbycia Aktywów Subfunduszu w związku z jego likwidacją,  

8.2.6. zgłoszenia reklamacji, 

8.2.7. obciążenia Jednostek Uczestnictwa zastawem, 

8.2.8. zlecenia ustanowienia blokady na Subrejestrze, 

8.2.9. ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, 
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8.2.10. skorzystania z prawa do Reinwestycji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, C lub C1 na zasadach 
określonych w Statucie maksymalnie 3 razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że liczba reinwestycji w 
Funduszu pomniejszana jest o liczbę reinwestycji dokonanych w innych Funduszach PKO w danym roku 
kalendarzowym,  

8.2.11. skorzystania z obniżek i zwolnień z opłat manipulacyjnych na zasadach określonych w Statucie, 

8.2.12. dokonywania, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w Prospekcie: 

 zamiany (Konwersji) Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego Funduszu 
PKO lub zamiany jednostek uczestnictwa innego Funduszu PKO na Jednostki Uczestnictwa wskazanego 
Subfunduszu,  

 przeniesienia Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu, 

8.2.13. udziału w Zgromadzeniu Uczestników na zasadach określonych w Statucie.” 

5. W rozdziale III punkt 5.5 i 5.6 otrzymują następujące brzmienie: 

„5.5. Od wpłat na Jednostki Uczestnictwa w ramach zapisów nie pobiera się opłat manipulacyjnych. W przypadku, gdy w 
ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie zostanie zebrana minimalna kwota wpłat, Fundusz zwraca wpłaty wraz z 
odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty do dnia wystąpienia jednej z poniższych przesłanek w 
terminie 14 dni od dnia, w którym: 

 postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub 

 decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna lub 

 zezwolenie na utworzenie Funduszu wygasło z mocy prawa lub 

 upłynął termin na dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa i nie zostały złożone zapisy i dokonane wpłaty w 
minimalnej wysokości, o której mowa w pkt 5.1. 

Kwota wypłaconych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą 

nakładały na Fundusz lub Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku. 

5.6. Towarzystwo przydzieli Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania 
zapisów określonego odpowiednio zgodnie z pkt 5.4 Przydział nastąpi przez wpisanie do Rejestru Uczestników liczby 
Jednostek Uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez 
Depozytariusza od dnia wpłaty do dnia przydziału. 

Kwota wypłaconych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą 

nakładały na Fundusz lub Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.” 

 

6. W rozdziale III punkt wprowadzający 6.1.1. otrzymuje następujące brzmienie 

„6.1.1 Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru w Funduszu. 
Otwarcie Rejestru następuje poprzez:” 

7. W rozdziale III punkt wprowadzający 6.1.6. otrzymuje następujące brzmienie 

„6.1.6. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii po cenie równej WANJU Subfunduszu 

przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane 
tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym 
prowadzonym przez Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie 
dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek 
Uczestnictwa.” 

8. W rozdziale III punkt 6.1.7. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1.7. Od środków przekazanych tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa pobiera się Opłatę za Nabycie a następnie 

dokonuje się przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Liczbę Jednostek Uczestnictwa do przydziału ustala się 
zgodnie z poniższym wzorem: 

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty) 

WANJU danej kategorii obowiązująca dla odpowiedniego Dnia Wyceny” 

9. W rozdziale III punkt  6.1.14. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1.14. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem Internetu, pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej identyfikacji Inwestora i na warunkach określonych w Zasadach składania Zleceń za 
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pośrednictwem Internetu, dostępnych na stronie internetowej www.pkotfi.pl. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna 
być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora. „ 

10. W rozdziale III punkt  6.2.7. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.7. Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa, w celu 

obliczenia kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa należy pomnożyć ilość odkupywanych 
Jednostek Uczestnictwa przez cenę ustaloną zgodnie z pkt 6.2.5. i uzyskaną w ten sposób kwotę, zwaną dalej kwotą brutto, 
pomniejszyć o Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie ze Statutem. Jeżeli Zlecenie odkupienia zawiera żądanie odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa na określoną kwotę, wówczas Fundusz traktuje tę kwotę jako kwotę brutto. Kwota należna 
Uczestnikowi w wyniku realizacji takiego Zlecenia odkupienia to kwota brutto pomniejszona o odpowiednią Opłatę za 
Odkupienie, pobraną zgodnie ze Statutem. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem 
podatku dochodowego obciążającego Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to kwota 
należna Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o kwotę odprowadzanego 
przez Fundusz podatku dochodowego.” 

11. W rozdziale III punkt 6.3.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.7. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego 

Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to środki pieniężne z tytułu odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa na podstawie Zlecenia Konwersji są pomniejszane o kwotę odprowadzanego przez Fundusz podatku 

dochodowego.” 
 

12. W rozdziale III punkt 6.4.1. otrzymuje następujące brzmienie: 
„6.4.1. Z zastrzeżeniem, pkt. 6.4.2-6.4.8., po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi w 
formie polecenia przelewu kwotę należną z tytułu odkupienia. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest 
płatnikiem podatku dochodowego obciążającego Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa 
kwota należna Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o podatek 
dochodowy w sposób określony tymi przepisami prawa. Obliczenia podstawy poboru podatku dochodowego Fundusz 
dokonuje z zastosowaniem zasady, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej 
cenie (metoda „HIFO”). Wypłata środków z odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje w sposób wskazany w Zleceniu 
odkupienia. Fundusz nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu środków powstałe z przyczyn niezależnych od Funduszu..” 

 

13. W rozdziale III punkt 6.6.4. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.6.4. W związku z tym, że Fundusz dokonuje odkupienia i nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Zlecenia jednoczesnego 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę 
pochodzącą z tego odkupienia w tym samym Dniu Wyceny, Fundusz nie dokonuje wypłaty środków pieniężnych na Rachunek 
Uczestnika. Za kwotę odpowiadającą wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o podatek dochodowy, o 
ile podatek ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest należny i Fundusz jest płatnikiem tego podatku, Uczestnikowi 
zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i zapisane na jego Rejestrze. Obliczenia podstawy poboru podatku Fundusz 
dokonuje z zastosowaniem zasady, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej 
cenie (metoda „HIFO”).” 

14. W rozdziale III po punkcie 6.7.2. dodaje się punkt 6.7.3. o następującym brzmieniu: 

„6.7.3 Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że w związku z dokonaniem przez Towarzystwo czynności, o których 

mowa w pkt 6.7., Towarzystwo jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego Uczestnika, podatek ten zostanie pobrany 

przez Towarzystwo.” 

15.   W rozdziale III punkt 7.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.2. zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. 

Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, 

jeżeli: 

1. w okresie 2 tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez dany Fundusz oraz takich, których 
odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Funduszu,  

2. nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. 

W takich przypadkach, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF:  

1. odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający 
jednak 2 miesięcy;  

2. Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy przy stosowaniu 
proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.” 

16. W rozdziale III punkt 10.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 
„10.2.2. Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności: 
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 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 
inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 
przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 
zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 
wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 
zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 
których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

 połączenie Funduszu z innym funduszem – związane z możliwością połączenia Funduszu z innym specjalistycznym 
funduszem inwestycyjnym otwartym na zasadach określonych w Ustawie. 

 przekształcenie Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty - związane z możliwością przekształcenia Funduszu w fundusz 
inwestycyjny otwarty na zasadach określonych w Ustawie. 

 zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu – związane z możliwością zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu w drodze 
zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.” 

17. W rozdziale III punkt 11 wykreśla się zdanie: „Portfel referencyjny Funduszu jest 
tożsamy z benchmarkiem Funduszu, tj. stawką WIBID 6M.” 

18. W rozdziale III punkt 13.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„13.1.Obowiązki podatkowe Funduszu. 

Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, fundusze inwestycyjne 

utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych są zwolnione od podatku dochodowego.” 

19. W rozdziale III punkt 13.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„13.2. Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu 

13.2.1. Opodatkowanie osób prawnych. 

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) Uczestnicy Funduszu będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, 

którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochody z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zobowiązani są do 

zapłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych, według stawki 19%. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów 

nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. 

Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 8 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego lub ich umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania 

przychodów. 

 Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania przez Uczestnika Funduszu zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz 

Funduszu lub ich umorzenia. Wzrost wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem 

przez Fundusz nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.  

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, którzy nie mają na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do tej kategorii 

uczestników Funduszu niezbędne jest uwzględnienie treści odpowiednich umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

13.2.1. Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca 
dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego 
lub porady prawnej.” 
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20. W rozdziale III w punkcie 15.6. zamieszcza się aktualne oświadczenie niezależnego 
biegłego rewidenta o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu z 
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności 
i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. 

21. W rozdziale III punkt 16.2. otrzymuje brzmienie: 

16.2. „ Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 0,91% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 0,71% 

Na dzień 31.12.2014 r. Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa kategorii I. 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w 

rozdz. III pkt 3 Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 

składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 

3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 

4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 

5. wartości usług dodatkowych.  

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a 

także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”. 

23. W rozdziale III aktualizuje się punkt 17.1. zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

24. W rozdziale III aktualizuje się punkt 17.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu 
z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

25. W rozdziale IV dodaje się punkt 3.3. we wskazanym poniżej brzmieniu, a 
jednocześnie dotychczasowe punkty 3.3. i 3.4. otrzymują odpowiednio numerację 
3.5. i 3.4.: 
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„3.3. Fundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 
Subfunduszu, może zawierać z Depozytariuszem umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne na zasadach opisanych w  Statucie Funduszu.”. 

26. W rozdziale V dodaje się punkt 2.1. we wskazanym poniżej brzmieniu, a jednocześnie 
dotychczasowe punkty  2.1. i 2.2. otrzymują odpowiednio numerację  2.2.i  2.3.: 
„2.1. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, tel. 801 32 
32 80, (22) 358 56 00.” 

27. W rozdziale V punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: 
„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa”. 

28.  Załącza się aktualny statut PKO Płynnościowy – specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „28 lutego 2015 r.” zastępuje się datą „28 

maja 2015 r.” 

2. W rozdziale II punk 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2014 r. 18 000 000,00 zł 

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2014 r.  6 517 000,00 zł 

Zysk netto roku bieżącego na dzień 31.12.2014 r.  51.069.526,32 zł 

Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2014 r.  -44.341,56 zł 

Zysk z lat ubiegłych na dzień 31.12.2014 r.   0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY na dzień 31.12.2014 r.  75.542.184,76 zł 

„ 

8. W rozdziale II w punkcie po podpunkcie 9.11 dodaje się podpunkty 9.12 i 9.13. w 

brzmieniu: 

  „9.12.PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

   9.13.PKO EUROPA WSCHÓD – ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty.”. 

9. W rozdziale III punkt 4.3 otrzymuje następujące brzmienie 

„4.3. Z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w prospekcie Uczestnik ma prawo do: 

4.3.1. żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz nabywania kolejnych Jednostek Uczestnictwa, tj.  

 na prawidłowo złożone żądanie Uczestnika Fundusz jest zobowiązany do odkupienia po odpowiedniej cenie 
Jednostek Uczestnictwa oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia zgodnie z dyspozycją 
Uczestnika,  

 na podstawie prawidłowo dokonanej wpłaty Fundusz jest zobowiązany do zbycia na rzecz Uczestnika 
odpowiedniej ilości Jednostek Uczestnictwa, 

4.3.2. przystępowania do Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz Planów Systematycznego 
Oszczędzania oferowanych przez Fundusz, 

4.3.3. otrzymywania potwierdzeń zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 

4.3.4. dostępu do Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz rocznych i półrocznych sprawozdań 
finansowych Funduszu oraz Subfunduszy, 

4.3.5. otrzymania środków pieniężnych uzyskanych w wyniku zbycia Aktywów Subfunduszu w związku z jego likwidacją,  

4.3.6. zgłoszenia reklamacji, 

4.3.7. obciążenia Jednostek Uczestnictwa zastawem, 

4.3.8. zlecenia ustanowienia blokady na Subrejestrze, 
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4.3.9. ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, 

4.3.10. skorzystania z prawa do Reinwestycji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, C lub C1 na zasadach 
określonych w Statucie maksymalnie 3 razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że liczba reinwestycji w 
Funduszu pomniejszana jest o liczbę reinwestycji dokonanych w innych Funduszach PKO w danym roku 
kalendarzowym,  

4.3.11. skorzystania z obniżek i zwolnień z opłat manipulacyjnych na zasadach określonych w Statucie, 

4.3.12. dokonywania, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w Prospekcie: 

 zamiany (Konwersji) Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego Funduszu 
PKO lub zamiany jednostek uczestnictwa innego Funduszu PKO na Jednostki Uczestnictwa wskazanego 
Subfunduszu,  

 przeniesienia Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu.” 

10. W rozdziale III punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
„5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. 
5.1. Nie dotyczy w odniesieniu do Subfunduszy działających na dzień sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu, 

ponieważ proces przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa oraz ich przydziału został zakończony. 

5.2. Fundusz może tworzyć kolejne Subfundusze w drodze zmiany Statutu. Minimalna kwota wpłat do nowego Subfunduszu, 
niezbędna do jego utworzenia nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Od wpłat na Jednostki Uczestnictwa 
kolejnych Subfunduszy w ramach zapisów nie pobiera się opłat manipulacyjnych. W przypadku, gdy w ramach zapisów na 
Jednostki Uczestnictwa, które mają być związane z nowym Subfunduszem nie zostanie zebrana minimalna kwota wpłat, 
Fundusz zwraca wpłaty do nowego Subfunduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia 
wpłaty do dnia wystąpienia jednej z poniższych przesłanek w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na 
dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa (7 dni, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na zmianę Statutu) i nie zostały 
złożone zapisy i dokonane wpłaty w minimalnej wysokości wymaganej dla utworzenia tego Subfunduszu. Kwota 
wypłaconych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na 
Fundusz lub Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku 

5.3. W przypadku tworzenia przez Fundusz kolejnych Subfunduszy, zapisy na Jednostki Uczestnictwa, które mają być związane z 
nowym Subfunduszem przyjmowane będą bezpośrednio przez Towarzystwo, z uwzględnieniem następujących zasad: 

5.3.1. cena Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach zapisów będzie stała i będzie wynosiła 100 (sto) złotych, 

5.3.2. zakończenie przyjmowania zapisów następuje w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany Statutu w 
przedmiocie utworzenia kolejnego Subfunduszu, albo w dniu, w którym zebrano minimalną kwotę wpłat, której 
wartość określono w pkt 5.2. Zapis powinien wskazywać Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są 
przedmiotem zapisu. 

5.3.3. Towarzystwo przydzieli Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia 
przyjmowania zapisów, określonego zgodnie z pkt 5.3.2. Przydział nastąpi przez wpisanie do Subrejestru danego 
Subfunduszu liczby Jednostek Uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość odsetek 
naliczonych przez Depozytariusza od dnia wpłaty do dnia przydziału. Kwota wypłaconych odsetek zostanie 
pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz lub 
Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku  

5.4. W przypadku, gdy utworzenie nowego Subfunduszu będzie przeprowadzone poprzez dokonanie wpłat przez Towarzystwo lub 

akcjonariusza Towarzystwa, zapisy dokonywane przez te podmioty mogą być złożone na wybrane lub wszystkie kategorie 

Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu przewidziane Statutem. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia 

Prospektu odnoszące się do ograniczeń związanych ze zbywaniem i przeznaczeniem danej kategorii Jednostek 

Uczestnictwa..” 

8. W rozdziale III punkt 6.1.9. otrzymuje następujące brzmienie 

„6.1.9. Inwestorzy i Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii po cenie równej WANJU Subfunduszu 

przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane 
tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym 
prowadzonym przez Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty, przy czym termin ten nie będzie 
dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku środków tytułem nabycia Jednostek 
Uczestnictwa.” 

9. W rozdziale III punkt 6.1.10. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.1.10. Od środków przekazanych tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa pobiera się Opłatę za Nabycie a następnie 

dokonuje się przydziału odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Liczbę Jednostek Uczestnictwa do przydziału ustala się 
zgodnie z poniższym wzorem: 

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty za Nabycie zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty) 

WANJU danej kategorii obowiązująca dla odpowiedniego Dnia Wyceny” 

10. W rozdziale III punkt  6.14. otrzymuje następujące brzmienie: 
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„6.14. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem Internetu, pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej identyfikacji Inwestora i na warunkach określonych w Zasadach składania Zleceń za 
pośrednictwem Internetu, dostępnych na stronie internetowej www.pkotfi.pl. W tym przypadku wpłata na nabycie powinna 
być dokonana z rachunku bankowego otwartego na imię i na rzecz Inwestora. „ 

11. W rozdziale III punkt  6.2.9. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.9. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego 
Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to kwota należna Uczestnikowi z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o kwotę odprowadzanego przez Fundusz podatku 
dochodowego..”. 

12. W rozdziale III punkt 6.3.7. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.7. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego 

Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to środki pieniężne z tytułu odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa na podstawie Zlecenia Konwersji są pomniejszane o kwotę odprowadzanego przez Fundusz podatku 

dochodowego.” 
13. W rozdziale III punkt 6.4.1. i 6.4.2. otrzymują następujące brzmienie: 

„  

6.4.1. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego 
Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa kwota należna Uczestnikowi z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o podatek dochodowy w sposób określony tymi 
przepisami prawa. Obliczenia podstawy poboru podatku dochodowego Fundusz dokonuje z zastosowaniem zasady, że w 
pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”).  

6.4.2. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi w formie polecenia przelewu kwotę 
należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o należny podatek dochodowy. Wypłata środków z odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa następuje w sposób wskazany w Zleceniu odkupienia. Fundusz nie odpowiada za opóźnienia w przekazaniu 
środków powstałe z przyczyn niezależnych od Funduszu.” 

14. W rozdziale III punkt 6.5.9. otrzymuje następujące brzmienie: 
„6.5.9. W przypadku nabycia w wyniku zamiany (Przeniesienie do Subfunduszu), Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa 
po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w 
innym Subfunduszu, z którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu, 
przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia Dystrybutorowi prawidłowo 
wypełnionego Zlecenia zamiany.” 

 

15. W rozdziale III punkt 6.6.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.6.5. W związku z tym, że Fundusz dokonuje odkupienia i nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Zlecenia 

jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek 
Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia w tym samym Dniu Wyceny, Fundusz nie dokonuje wypłaty środków 
pieniężnych na Rachunek Uczestnika. Za kwotę odpowiadająca wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną 
o podatek dochodowy, o ile podatek ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest należny i Fundusz jest płatnikiem 
tego podatku, Uczestnikowi zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i zapisane na jego Subrejestrze. Obliczenia 
podstawy poboru podatku Fundusz dokonuje z zastosowaniem zasady, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki 
Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie (metoda „HIFO”). „ 

16. W rozdziale III po punkcie 6.6.2 dodaje się punkt 6.6.3. o następującym brzmieniu: 

„6.6.3 Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że w związku z dokonaniem przez Towarzystwo czynności, o których 

mowa w pkt 6.7., Towarzystwo jest płatnikiem podatku dochodowego obciążającego Uczestnika, podatek ten zostanie pobrany 

przez Towarzystwo.” 

17. W rozdziale III punkt 9.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„9.1.Obowiązki podatkowe Funduszu. 

Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, fundusze inwestycyjne 

utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych są zwolnione od podatku dochodowego.” 

18. W rozdziale III punkt 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 7. Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może: 

7.1. zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa. 

Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać 

wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów tego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W takim przypadku, 
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za zgodą i na warunkach określonych przez KNF zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres 

dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.  

7.2. zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. 

Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na warunkach określonych w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, 
jeżeli: 

1. w okresie dwóch tygodni suma wartości Jednostek Uczestnictwa odkupionych przez dany Subfundusz oraz takich, 
których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów tego Subfunduszu, 

2. nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. 

W takich przypadkach, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF:  

1. odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający 
jednak 2 miesięcy;  

2. Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy przy stosowaniu 
proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.” 

19. W rozdziale III punkt 9.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„9.2.1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), przychody z tytułu udziału w Funduszu stanowią przychody z kapitałów 

pieniężnych. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c wskazanej ustawy, nie ustala się przychodu z umorzenia Jednostek 

Uczestnictwa, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu tego 

samego Funduszu, dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych. 

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w 

Funduszu pobiera się zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 52a ust. 1 pkt 3 wskazanej 

ustawy, na mocy którego zwolnione z podatku są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych wypłacane podatnikowi 

na podstawie umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 r., jeżeli jednostki uczestnictwa otrzymane zostały na podstawie 

wpłat (wkładów) do Funduszu dokonanych przed tą datą.  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego lub ich umorzenia (w przypadku likwidacji funduszu) wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa 

stanowią koszt uzyskania przychodów. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa zostały nabyte przez Uczestnika Funduszu w 

drodze spadku, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu nabycia tych jednostek 

uczestnictwa (art. 22 ust. 1m wskazanej ustawy).  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą realizacji przez Fundusz Zlecenia odkupienia/Konwersji Jednostek Uczestnictwa. 

Płatnikiem tego podatku jest Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Wzrost 

wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem (w przypadku likwidacji funduszu) przez 

Fundusz nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 

UWAGA: Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że 

w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie. 

Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej miejsca zamieszkania, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego obowiązującego w kraju ich 

zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez 

Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo 

niepobieranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika 

zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów podatkowych, wydanego przez właściwą zagraniczną 

administrację podatkową (certyfikat rezydencji podatkowej). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, wolne od podatku 

dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych 

ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Towarzystwo posiada pisemną interpretację 

Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie co do zakresu i sposobu stosowania prawa 

podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, która potwierdza, iż odszkodowania wypłacone 

Uczestnikom w związku z zawinionym działaniem Towarzystwa w procesie realizacji zleceń są wolne od podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Aby odszkodowanie wypłacone Uczestnikowi było wolne od w/w podatku, muszą być spełnione łącznie 

poniższe warunki: 1) powstanie winy po stronie Towarzystwa oraz 2) uszczuplenie w majątku osoby fizycznej w związku z tą winą 

Towarzystwa. 

Ww. interpretacja może ulec zmianie lub uchyleniu. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podatku dochodowego zwolnione są 

wypłaty z IKE dokonywane na rzecz Uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. Dochody 

Uczestnika z tytułu zwrotu z IKE albo zwrotu częściowego z IKE, w rozumieniu Ustawy o IKE/IKZE, podlegają opodatkowaniu 19% 
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zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty 

z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osób uprawnionych na wypadek śmierci Uczestnika, uważa się za przychody z innych 

źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 14 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na 

wypadek śmierci Uczestnika dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 Ustawy o IKE/IKZE, pobiera się zryczałtowany 

podatek w wysokości 10% przychodu. Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej, Fundusz pobiera bez pomniejszania 

przychodu o koszty uzyskania. Przychód uzyskany z tytułu zwrotu z IKZE podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy 

zastosowaniu skali podatkowej. Obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na Uczestniku. Podatek jest rozliczany przez 

Uczestnika w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik jest uprawniony do odliczenia od dochodu kwot wpłat na IKZE 

dokonanych w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o IKZE (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz art. 30c ust. 

2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wysokość wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających 

ich poniesienie. Zgodnie z art. 26 ust. 6g oraz art. 30c ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenia 

wpłat na IKZE dokonuje się w zeznaniu podatkowym. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podatku dochodowego zwolnione są 

wypłaty z PPE dokonywane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. Dochody 

uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu podlegają 

opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu mogą być objęte przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o 

podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.). 

Wskazane powyżej zasady opodatkowania przychodu z tytułu udziału w Funduszu mogą kształtować się odmiennie, jeżeli 

posiadanie Jednostek Uczestnictwa związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (w tym w 

formie spółki niebędącej osobą prawną).” 

20. W rozdziale III w punkcie 11.6. zamieszcza się aktualne oświadczenie niezależnego 
biegłego rewidenta o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu z 
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności 
i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusze polityką inwestycyjną.” 

21. W podrozdziale IIIa punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz”. 

22. W podrozdziale IIIa punkt 2.1.12 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.12. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.12.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni 
finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, ryzyko to 
jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.12.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.12.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia swoich 
zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę rozliczeniową; 

2.1.12.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia pozycji, 
może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.12.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji na 
instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto Funduszu, a 
z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne może 
przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.12.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje 
możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni 
finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na istotne 
ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

23. W podrozdziale IIIa punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  
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 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 
inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 
przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 
zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 
wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 
zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 
których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane z 
możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty w 
drodze zmiany statutu funduszu;  

 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 
innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu– związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 
drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy. 

24. W podrozdziale IIIa w punkcie 3 słowa „wynosi 10%”  zastępuje się słowami „jest 
bardzo niskie”. 

 

25. W podrozdziale IIIa punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„ Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,21% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,81% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,66% 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w 

rozdz. III pkt 3 Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

 K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a 

także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”. 
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26. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

27. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

28. W podrozdziale IIIb punkt 1.4. otrzymuje nowe brzmienie: 

„Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 
Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

29. W podrozdziale IIIb punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz”. 

30. W podrozdziale IIIb punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt 
dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, 
ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.2. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.3. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia swoich 
zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.4. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia 
pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.5. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji na 
instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto 
Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty 
pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.13.6. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje 
możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni 
finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na 
istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

31. W podrozdziale IIIb punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 
inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 
przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 
zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 
wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 
zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 
których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane z 
możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty w 
drodze zmiany statutu funduszu;  
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 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 
innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu– związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 
drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy. 

32. W podrozdziale IIIb w punkcie 3 słowa „wynosi 10%”  zastępuje się słowami „jest 
bardzo niskie”. 

33. W podrozdziale IIIb punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,92% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,02% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,72% 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w 

rozdz. III pkt 3 Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

 K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

6. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

7. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
8. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
9. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
10. wartości usług dodatkowych. 

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a 

także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”. 

34. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

35. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

36. W podrozdziale IIIc punkt 1.4. otrzymuje nowe brzmienie: 

„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

37. W podrozdziale IIIc punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz”. 

38. W podrozdziale IIIc punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.7. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt 
dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, 
ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 
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2.1.13.8. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.9. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia swoich 
zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.10. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia 
pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.11. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji na 
instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto 
Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty 
pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.13.12. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje 
możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni 
finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na 
istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

39. W podrozdziale IIIc punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 
inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 
przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 
zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 
wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 
zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 
których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane z 
możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty w 
drodze zmiany statutu funduszu;  

 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 
innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu– związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 
drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy. 

40. W podrozdziale IIIc w punkcie 3 słowa „wynosi 10%”  zastępuje się słowami „jest 
bardzo niskie”. 

41. W podrozdziale IIIc punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,62% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,22% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,92% 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w 

rozdz. III pkt 3 Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 
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gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

 K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

11. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

12. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
13. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
14. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
15. wartości usług dodatkowych. 

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a 

także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”. 

42. W podrozdziale IIIc aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

43. W podrozdziale IIIc aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

44. W podrozdziale IIId punkt 1.4. otrzymuje nowe brzmienie: 

„1.4. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

45. W podrozdziale IIId punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz”. 

46. W podrozdziale IIId punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.13. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, 
takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt 
dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, 
ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów; 

2.1.13.14. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.15. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia swoich 
zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.16. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia 
pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.17. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji na 
instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto 
Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty 
pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.13.18. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje 
możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni 
finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na 
istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

47. W podrozdziale IIId punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 
inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 
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 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 
przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 
zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 
wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 
zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 
których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane z 
możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty w 
drodze zmiany statutu funduszu;  

 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 
innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu– związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 
drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy. 

48. W podrozdziale IIId w punkcie 3 słowa „wynosi 10%”  zastępuje się słowami „jest 
bardzo niskie”. 

49. W podrozdziale IIId punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 3,35% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,45% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,05% 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w 

rozdz. III pkt 3 Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

 K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

16. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

17. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
18. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
19. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
20. wartości usług dodatkowych. 

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a 

także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”. 

50. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
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sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w 
tys. zł.). 

51. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy 
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

52. W podrozdziale IIIe punkt 1.4. otrzymuje nowe brzmienie: 

„Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 
Subfunduszu może charakteryzować się okresową, dużą zmiennością.” 

53. W podrozdziale IIIe punkcie 2 i 2.1. słowo „Fundusz” zostało zastąpione słowem 
„Subfundusz”. 

54. W podrozdziale IIIe punkt 2.1.13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1.13. ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

2.1.13.1. ryzyko rynkowe - związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 
rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze 
względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania 
wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych 
instrumentów; 

2.1.13.19. ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen aktywów bazowych i cen instrumentu 
pochodnego;  

2.1.13.20. ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej - dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia swoich 
zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

2.1.13.21. ryzyko modelu wyceny – w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych model wyceny stosowany 
przez Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia 
pozycji, może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu; 

2.1.13.22. ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji na 
instrumentach pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto 
Funduszu, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w instrumenty 
pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te instrumenty pochodne; 

2.1.13.23. ryzyko dźwigni finansowej - w przypadku gdy Fundusz w ramach transakcji na instrument pochodny wnosi depozyt 
zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego lub nie wnosi go w ogóle, istnieje 
możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość wniesionych środków, taki mechanizm dźwigni 
finansowej powoduje możliwości zwielokrotnienia zysków i strat z inwestycji. Fundusz może zatem być narażony na 
istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu.” 

55. W podrozdziale IIIe punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 
inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz.U. Nr 114, poz. 963); 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem 
przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga 
zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą 
wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce 
zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia 
swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę 
rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o 
których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane z 
możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty w 
drodze zmiany statutu funduszu;  
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 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z 
innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu– związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w 
drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy. 

56. W podrozdziale IIIe w punkcie 3 słowa „wynosi 10%”  zastępuje się słowami „jest 
bardzo niskie”. 

57. W podrozdziale IIIe punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2014 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 4,06% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,56% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,16% 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w 

rozdz. III pkt 3 Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

 K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

21. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

22. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
23. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
24. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
25. wartości usług dodatkowych. 

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej 

Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do tego rodzaju kosztów zalicza się między innymi, o ile występują, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a 

także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”. 

58. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2014 r.), zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. 
zł.). 

59. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy zwrotu z 
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 

60. W rozdziale IV dodaje się punkt 3.3. we wskazanym poniżej brzmieniu, a jednocześnie 
dotychczasowe punkty 3.3. i 3.4. otrzymują odpowiednio numerację 3.5. i 3.4.: 

„3.3. Fundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 
Subfunduszu, może zawierać z Depozytariuszem umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne na zasadach opisanych w  Statucie Funduszu.”. 

61. W rozdziale V dodaje się punkt 2.1. we wskazanym poniżej brzmieniu, a jednocześnie 
dotychczasowe punkty  2.1. i 2.2. otrzymują odpowiednio numerację  2.2.i  2.3.: 

„2.1. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, tel. 801 32 
32 80, (22) 358 56 00.” 

62. W rozdziale V punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: 
„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa”. 
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63.  Załącza się aktualny statut PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu 
informacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


